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  آنچھ معلمان و مربیان باید بدانند

 رضا فرھادیان

  

  نقش معلم در سازندگى نونھاالن

  بھ كوى عشق منھ بى دلیل راه قدم

  كھ گم شد آن كھ در این ره بھ رھبرى نرسید

  شبان وادى ایمن گھى رسد بھ مراد

  كھ چند سال بھ جان ، خدمت شعیب كند

  .))خداوند، بھ انسان آنچھ را كھ نمى دانست آموخت ((؛ )1(علم االنسان مالم یعلم 

كھ با ھر سخنش روح و جان مى گیریم و استعدادھا و  )2(درود بى پایان ما نثار معلمى باد 

قابلیتھایمان شكوفا مى شود، با شنیدن ھر كالمش پر مى گیریم ، پرواز مى كنیم ، بھ بلنداى انسانیت 

     



معلم ، دیده بصیرتمان را مى كالم . رھنمون مى شویم و بھ سرچشمھ زالل حكمت دست مى یابیم 

  .گشاید و ارزشھاى واال و متعالى را در معرض دید ما قرار مى دھد

دلھاى ما مشتاق كالم توست ، چون از كالم تو جان ، رمق مى گیرد و از حركت تو روان ! اى معلم 

غ بینش بھ شوق و تكاپو مى افتد و در برابر كردار و رفتار تو دل ، خاضع و خاشع مى گردد؛ فرو

  .)3(من علمنى حرفا فقد صیرنى عبدا :تو روان متعلمان را مى نوازد و بنده خود مى سازد، آرى 

  آیا بھ راستى مى توان از مقام واقعى معلم ، تجلیل كرد و آن را گرامى داشت ؟

مع االءسف در جامعھ ، آن چنان كھ باید، نقش حساس و واالى معلم شناختھ نشده و تجلیل از معلم ، 

واالست كھ نقش معلم ، بھ قدرى گرانقدر و . آن گونھ كھ مناسب شاءن و مقام اوست بھ عمل نمى آید

من براى تعلیم فرستاده شده ((بالتعلیم اءرسلت ؛:مى فرماید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم 

) علیھ السالم (و نقش معلم از نظر تربیتى بھ قدرى حساس و با اھمیت است كھ امام على )) )4(. ام 

كسى كھ خود را در مقام راھبرى مردم قرار مى دھد، باید پیش از آن كھ بھ تعلیم دیگران :((فرمود

كسى . لش پیش از تاءدیب بھ وسیلھ زبانش باشدبپردازد، بھ تعلیم خویش اقدام كند و تاءدیب او بھ عم

معلم و مربى مردم ) فقط(كھ معلم و ادب كننده خویشتن است ، بھ احترام سزاوارتر از كسى است كھ 

  )).)5(است 

بنابراین ، معلمى كارى است دشوار و مھم و رسالتى است بس بزرگ و ھر كسى را توان پذیرش 

این مسؤ ولیت خطیر نیست ؛ سوز و درد مى خواھد، عشق و احساس مى طلبد، صبر و تحمل مى 

  .زلتش واالتر است ، مسؤ ولیتش ھم سنگین تر و مھم تر است باید، چرا كھ ھر چیزى كھ قدر و من

  .تعلیم و تربیت انسانھا از ابتداى تولد آغاز مى شود و شاكلھ وجودى آنان در كودكى شكل مى گیرد

  )).دانش در كودكى ، ھمانند نقشى در سنگ است(( )6(العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر 

كسى كھ در كودكى نیاموزد، در بزرگى نمى تواند  )7(و یاو من لم یتعلم فى الصغر لم یتقدم فى الكبر 

  .جلو بیفتد

معلم واقعى ، كسى است كھ بھ شاگردانش شخصیت دھد و آنان را از عادتھا و احیانا از روشھاى 

در واقع ، بزرگترین رسالت معلم ، كھ از . رست خانھ و خانواده و محیط و اطرافیان باز داردناد

معلمى كھ بتواند بین . گفتار و كردار وى ظاھر مى شود، ھمان شخصیت دادن بھ دانش آموز است 

پل دوستى برقرار سازد و با آنان صمیمى گشتھ و برخوردى سرشار از شادى و   خود و شاگردانش 

این شیوه در اندیشھ و كردار فراگیرنده ، تاءثیر . مید، محبت و بزرگوارى داشتھ باشد، موفق است ا

  .فراوان بر جاى گذاشتھ و در قلب و روح او نفوذ مى كند

در طول تاریخ ، انسانھاى بزرگ ، بخش اعظم شخصیت و موفقیت خود را نتیجھ بھره گیرى از 



  .مى دانند  بزرگوار خویش  اساتید و معلمان آگاه و با ایمان و

براى یك معلم فرھیختھ ، معلمى شغل و حرفھ نیست ، بلكھ ذوق و ھنرى است كھ ریشھ در اعماق 

او باید بھ اھمیت نقش و وظیفھ ... روح بى تاب انسانھایى دلسوختھ دارد و رسالتى است پیامبر گونھ 

د را پر بار نماید و در عمل ، ھمچون اجتماعى و الھى خود پى برده و از جھت علمى و اخالقى ، خو

پدر یا مادرى دلسوز و مھربان ، پا بھ پاى شاگردانش براى آشنایى آنان در جھت آموختن علم و 

معلمى كھ بتواند افكار صحیح را با روشى جالب و در خور . دانش ، اخالق و تربیت ، گام بردارد

  .آموزان سازد، معلم موفقى است توجھ ، ھمچون نسیم بھارى روانھ ذھن و اندیشھ دانش 

معلم خوب ، كسى است كھ عالوه بر تسلط كامل بھ موضوع درسى ، با اصول تعلیم و تربیت ، 

آشنایى داشتھ و بھ پرسشھاى دانش آموزان ، جواب مناسب دھد و از مطالعھ مستمر و یادگیرى 

ھاى فراگیر را با  مطالب تازه در جھت افزایش معلومات خود دریغ نورزد؛ دانش و آموختھ

واقعیتھاى خارج از مدرسھ ارتباط دھد و در عمل بھ آنان بیاموزد كھ مطالب آموختھ شده را چگونھ 

در برابر بروز مشكالت رفتارى دانش آموزان ، زود قضاوت نكند رفتار . باید در زندگى بھ كار برد

ھرگونھ تصمیم گیرى ، علتھا را و عكس العملھاى آنان را بھ طرز دقیقى ریشھ یابى كرده و قبل از 

بشناسد و در ارزیابى خود، عامل مؤ ثر خانھ و خانواده و محیط و اطرافیان را در زمینھ اختالل یا 

  .بھبود وضع روحى و عاطفى دانش آموزان از نظر دور ندارد

  .طبیبى است كھ درصدد معالجھ بیمارى نادانى است . معلم ، محرم اسرار شاگردان است 

نونھاالن جامعھ كرده و   ، كسى است كھ اوقات زندگى اش را وقف آگاھى و رشد و پرورش معلم 

ھمواره در اندوه و شادى ، گرفتارى و شادمانى شاگردانش شریك بوده و راھنماى آنان است ؛ معلمى 

بھ كالس درس ))وضو((كھ مدرسھ را جایگاھى مقدس و كالس درس را عبادتگاه خود مى داند و با

د، تعلیم و تعلم را عبادت مى داند و براى توفیق بیشتر و شناخت و ھدایت شاگردانش ، در مى رو

نونھاالن را روحھاى بزرگى مى بیند كھ در جسمى . امر تعلیم و تربیت از خداوند مدد مى جوید

كى بزرگ آشیانھ دارند و آنان را آیتى الھى مى داند كھ ھر كدام وسیلھ اى براى تقرب بھ خدا و نزدی

  .بھ مبداء الیزال الھى ھستند

معلمى كھ برخوردى انسانى دارد و با مھر و عطوفت ، علم و دانش را مى آموزد با معلمى كھ 

رفتارى خشك و خشن دارد و با زور و فشار، تھدید و ارعاب ، دانش آموزان را وادار بھ آموختن 

سازد و دومى استعدادھا را كور مى مى كند، تفاوت دارد؛ اولى ، استعداد نونھاالن را شكوفا مى 

  )).بھ كارى مجبور شود، كور مى شود براستى كھ دل اگر(( )8(كندفان القلب اذا اكره عمى 

بارى بھ ((معلمى كھ كارش را ھنر و وظیفھ اش را رسالتى الھى در جامعھ خود مى داند با معلمى كھ



بوده و فقط مى خواھد ساعتى چند با دانش آموزان بھ سر برد و ھر ماه ، مبلغى را بھ ))ھر جھت

  .عنوان حقوق دریافت كند، تفاوت دارد

و غم خود را بر این قرار مى دھد كھ ذھن كودكان را ھمچون انبارى پر از معلومات و معلمى كھ ھم 

خود را صرف برانگیختن قوه تجزیھ و تحلیل و   محفوظات نماید با معلمى كھ تمام تالش و كوشش 

  .تقویت قدرت تعقل و تفكر كودكان مى نماید، فرق دارد

قدرت ابتكار و خالقیت نوآموز در علم و دانش  معلمى كھ با حلم و بردبارى سعى در بیدار كردن

  .دارد با معلمى كھ فاقد این تالش و كوشش است ، متفاوت است 

معلم واقعى ، دانش آموز را فردى محكوم امرھا و نھى ھاى خود نمى داند و با او بھ مثابھ یك محكوم 

ھ خوشحال و شادمان ھم مى ، برخورد نمى كند و از رشد قدرت اظھار نظر او نھ تنھا ترسى ندارد ك

  .شود

معلم واقعى ، كسى است كھ بھ نوآموزان ، آزادى داده و حدود آن را حفظ مى كند و بھ جاى انباشتن 

ذھن آنان از معلومات و محفوظات محض ، روى فھم و استدالل و قدرت تجزیھ و تحلیل و ابتكار 

انش آموزان آنان را با رویى باز و لبى او بھ جاى فرمان دادن و محكوم كردن د. آنان تكیھ مى كند

خندان راھنمایى مى كند و با طرح سواالت و پرسشھاى بجا و مناسب بھ تفكر و تعقل وا مى دارد و 

از نمره بھ عنوان یك حربھ تھدید و تطمیع استفاده نمى كند، بلكھ آن را وسیلھ اى براى تشویق و 

  .داندترغیب در جھت سعى و تالش بیشتر نوآموزان مى 

اظھار نظرھا و پرسشھاى دقیق نوآموزان ، او را خستھ و ملول نمى كند و جسارت بیان و تذكر 

دانش آموزان در باب تناقض رفتار و گفتار معلم ، او را بھ عصبانیت نمى كشاند و با آنان بھ رقابت 

  .و تالفى بر نمى خیزد

شاگردان خویش ، چگونھ اندیشیدن ، خالصھ و در یك كالم ، معلم حقیقى با گفتار و كردارش بھ 

این گونھ معلمان ، با كسانى كھ بھ . چگونھ انتخاب كردن و باالخره چگونھ زیستن را مى آموزد

دانش آموزان ، آمرانھ حكومت مى كنند و با زور و فشار مى خواھند در روح آنان نفوذ كنند و دادن 

اوى آنان را آزار و مزاحمتى براى خود تلقى آزادى را موجب پررویى آنان دانستھ و پرسشھا و كنجك

مى كنند، تفاوت دارند، چرا كھ نمى دانند در وادى علم و ایمان ، عشق و محبت ، حلم و بردبارى ، 

  .آزادى و آزادگى كارساز و راھگشاست 

ھمان طور كھ غنچھ گلى را نمى شود بھ زور و فشار بھ صورت گل شكوفا شده اى در آورد، در 

م و تربیت روح لطیف انسانى نیز عامل زور ناموفق است ، چرا كھ در دلھاى انسانھا تمایل امر تعلی

بھ استعدادھایى نھفتھ است و معلم واقعى ، كسى است كھ بتواند از راه آن تمایالت قلبى ، وارد شود 



  .و آنھا را پرورش دھد )9(

و از تذكرھا و تحذیرھا  )10(معلمى موفق است كھ بداند تشویق و ترغیبھا را در كجا بھ كار برده 

در كجا استفاده نماید تا موجبات رشد و كمال دانش آموزان را فراھم ساختھ و از دلسردى و سستى 

  .رسھ جلوگیرى نمایدآنان در امر تحصیل علم و دانش و درس و مد

  درس معلم اربود زمزمھ محبتى

  جمعھ بھ مكتب آورد طفل گریز پاى را

در این صورت است كھ فراگیر، احساس مى كند كھ گمشده خود را پیدا كرده و شوق و امیدى براى 

آموختن علم و دانش در دلش جوانھ مى زند و ھمین احساسات ، او را در طى مراتب عالیھ 

  .مودن مدارج باالى علمى ، عالقھ مند ساختھ و یارى خواھد كردتحصیالت و پی

بنابراین ، اولیا و والدین باید آگاه باشند كھ فرزندان معصوم و گلھاى پاك خود را بھ دست چھ كسى 

  .مى سپارند و خمیر مایھ وجودى آنان را از ابتدا در اختیار چھ كسى قرار مى دھند

مكان پذیر است كھ شخصیت و مقام حقیقى وى شناختھ شود و پس تجلیل و سپاس از معلم ، زمانى ا

از شناخت است كھ وظیفھ اولیا و والدین در بزرگداشت مقام معلم ، معین و مشخص مى گردد، زیرا 

  .تجلیل و سپاس از مقام معلم بدون آشنایى و شناخت قدر و منزلت آنان معنا ندارد

ش معلم در جامعھ و شناخت وظیفھ حساس و كارى او در اولیا و والدین محترم پس از آشنایى با نق

  .رشد و پرورش نونھاالنشان ، مى توانند از وى تجلیل بھ عمل آورند

در صورتى كھ اولیا بتوانند زمینھ و امكانات رشد این ارزشھا را فراھم ساختھ و با ھماھنگى و 

ن این رسالت و مسؤ ولیت بزرگ ھمكارى بى دریغ خود با مدرسھ و معلم ، در جھت بھ انجام رسانید

  ....نسبت بھ سرمایھ ھاى عظیم انسانى ، نقشى سازنده داشتھ باشند

  .گامى كوچك در جھت تجلیل از مقام رفیع معلم برداشتھ شده است : مى توان گفت 

  رھنمودھاى عملى و كاربردى قرآن براى دستیابى بھ ویژگیھاى معلم مطلوب

  آگاھى

  )11(د با كسانى كھ نمى دانند برابرند؟ آیا كسانى كھ مى دانن -

  تواضع و فروتنى

  )12(. تواضع و فروتنى را پیشھ خود سازید) بھ شما اعالم كنم تاكھ (خداوند بھ من وحى نمود 

  )13(. مؤ منان كھ از تو پیروى مى كنند، بال و پر فروتنى ، فرودآر در برابر ھر یك از -

  )م و بردبارى حل(رفق و مدارا 

از انسان سختگیر و ) با حلم و بردبار(بیاموزید و در آموزش خود سختگیر نباشید، زیرا آموزگار  -



  )14(. مستبد با ارزشتر است 

نسبت بھ كسى كھ بھ او علم و دانش را مى آموزید و یا از او علم فرا مى گیرید، نرم خوى و مالیم  -

  )15(. باشید

  روش نیكو در گفتار و رفتار

  )16(. بھ بندگان من بگو كھ با یكدیگر بھ بھترین روش سخن بگویند -

) با تعادل و سالمت برخورد كنند(و چون نادانان ، آنان را مخاطب سازند، بھ مالیمت و راحتى  -

  )17(. سخن گویند

  دورى از تكبر

  )18(! بھ تكبر از مردم روى مگردان  -

  میانھ روى و تعادل

  )19(! در رفتارت میانھ رو باش و با آرامى سخن بگو -

  سعھ صدر و آزاد اندیشى

. پس بندگانم را بشارت ده ؛ آنان كھ بھ سخن ، گوش فرا مى دھند و از بھترین آن پیروى مى كنند -

)20(  

  دورى از تكلف

  )21(. نیستم از آنان كھ بھ دروغ ، چیزى بر خود مى بندند): صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  -

  پاسخ بدى دیگران

  )22(. بدیھاى مردم را بھ نیكوترین وجھ دفع كن ، ما بھ آنچھ آن ھا انجام مى دھند بھتر آگاھیم  -

  یادآورى

  )23(. پس یادآور كھ تو تنھا یاد آورنده ھستى و بر آنان تسلطى ندارى 

  پرھیز از گفتار بدون عمل

  )24(آیا مردم را بھ نیكى فرمان مى دھید و خود را فراموش مى كنید؟ 

  )25(آثار توحید در اخالق و رفتار انسان 

ھو الذى بعث فى االمیین رسوال منھم یتلوا علیھم آیاتھ و یزكیھم و یعلمھم الكتاب و الحكمھ و ان كانوا 

اوست خدایى كھ در میان مردم پیامبرى از خودشان مبعوث كرد تا  )26(من قبل لفى ظالل مبین 

از آن در   گرچھ پیش . آنان را تزكیھ نماید و كتاب و حكمتشان بیاموزد آیاتش را بر آنھا بخواند و

  .گمراھى آشكارى بودند

دو جزء جدایى   در فرھنگ اسالمى ، مساءلھ تعلیم و تربیت ، تعلیم و تزكیھ ، آموزش و پرورش 



و بعثت در واقع ، ھدف از نھضت . ناپذیر از یكدیگر بوده و ھدف از بعثت انبیا را تشكیل مى دھند

  .انبیا تعلیم و تربیت انسانھا بوده است 

اولین اصلى كھ پیامبر بزرگوار اسالم بھ عنوان محتواى تعلیم و تربیت انسانھا اعالم كرد و تا آخرین 

لحظھ ھاى عمر در عمل و رفتار خویش بر آن پافشارى نمود، اصل توحید و وحدانیت خدا بوده است 

  .بگویید خدایى جز هللا نیست تا رستگار شوید...قولوا ال الھ اال هللا تفلحوا:

. فالح و رستگارى و نجات بشر در گرو اعتقاد و التزام عملى بھ وحدانیت و یگانگى خداوند است 

در قرآن بیش از ھر چیزى بر یگانگى و یكتایى خدا تكیھ شده و این اصل بیش از شصت بار  )27(

ال الھ اال هللا ؛ ال الھ اال ھو؛ ال الھ اال انت ؛ ال الھ اال انا؛ ان الھكم :با عبارتھاى گوناگون آمده است 

  ...لواحد

در مقام تعلیم و تربیت فرزند خود، اولین اصلى را كھ بیان مى كند، ھمان توجھ ) علیھ السالم ( لقمان

  .بھ وحدانیت و یگانگى و یكتایى خداست 

یا بنى التشرك باr ان الشرك لظلم عظیماى پسرم ، بھ خدا شرك مورز؛ زیرا شرك ستمى بزرگ 

  .است 

ھنگام ورود بھ نیشابور، در آن ) علیھ السالم (رضا ھمچنین حضرت ثامن االئمھ ، على بن موسى ال

استقبال با شكوه و تاریخى كھ مردم از وى بھ عمل مى آوردند، در محیطى كھ ھمھ چشمھا بھ او 

دوختھ شده بود و ھمھ گوشھا مشتاق شنیدن سخنان گھربار ایشان بود، ھمین جملھ را نقل مى كنند كھ 

مى رسند كھ او از جبرئیل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (یامبر پدرم از پدرش و او از پدرش تا بھ پ

كلمھ ال الھ اال هللا حصنى فمن دخل حصنى امن :و او از خداى عزوجل شنید كھ فرمود) علیھ السالم (

من عذاب处اعتقاد بھ این كھ جز هللا خدایى نیست ؛ دژ استوار من است ؛ پس ھر كس بھ این دژ وارد 

  .ظ ماندشود از عذابم محفو

بھ عنوان ) ھ و آلھ و سلم صلى هللا علی(بویژه پیامبر اكرم  )28(این اولین اصلى بود كھ ھمھ پیامبران 

معلم و مربى انسانھا در تاریخ بشر، مطرح كرده و با تكیھ بر آن ، انقالب و دگرگونى در جھان 

  )29(. بینیھا و سپس تحولى در رفتارھا و شخصیتھا و منش انسانھاى عصر جاھلیت بھ وجود آورد

اعتقاد بھ یگانگى خدا و این كھ ھمھ قوت و قدرت و تاءثیرات در عالم بھ دست اوست ، اولین اصل 

  .رى و تعلیم و تربیت اسالمى است تربیتى و مھمترین بناى اساسى در جھان بینى و نظام فك

و پیشرفت و تعالى و   ایمان و اعتقاد بھ این اصل ، سبب تصحیح رفتار، اصالح اخالق ، تزكیھ نفس 

ھمین اصل بود كھ یقین را در سلمان ، شجاعت را در ابوذر، استقامت را . رستگارى انسان مى شود

  .جلوه گر ساخت ... و) م علیھا السال(در بالل و انفاق و ایثار را در خدیجھ 



از دیدگاه تعلیم و تربیت اسالمى ، تمامى گرفتاریھا و غم و غصھ ھا و كج رفتاریھا و انحرافات بشر 

در رفتار و اخالق بھ علت عدم ایمان و اعتقاد واقعى بھ یگانگى و یكتایى خداست ، چرا كھ اعتقاد و 

و عكس العملھاى فردى و اجتماعى انسانھا دارد و ایمان بھ این حقیقت ، بازتاب گسترده اى در رفتار 

  .ھمواره آنان را از لغزشھا و خطاھا و انحرافات گوناگون مصون مى دارد

انسانھایى كھ تنھا خدا را در زندگى مؤ ثر بدانند و بھ او توكل كنند و تنھا او را قاضى الحاجات و 

: ست و حقیر و رذایل اخالقى ھمچون كافى المھمات و حاكم بر سر نوشت خود بدانند، خصلتھاى پ

ترس و طمع ، حرص و آز، حسد و كبر، عجب و غرور، دروغ و ظلم و تجاوز و یاءس و ناامیدى 

در آنان رشد نمى یابد، زیرا ریشھ و منشاء ھمھ این رذایل اخالقى بھ عدم اعتقاد و ایمان واقعى بھ 

  .یگانگى و یكتایى خدا بر مى گردد

لتزام عملى بھ این حقیقت كھ هللا آفریدگار جھان و ھستى بخش ھمھ موجودات است ایمان و اعتقاد و ا

و تنھا او مؤ ثر در وجود و دست اندركار سرنوشت انسانھا و حاضر و ناظر بر اعمال است ، بینش 

و نگرش ما را نسبت بھ عالم دگرگون مى كند و تحولى در جھان بینى ما پدید مى آورد كھ دامنھ 

  .در اعمال و رفتار و اخالق و شخصیت ما ظاھر مى گرددتاءثیر آن 

اعتقاد بھ این كھ هللا حقیقتى است زنده ، استوار، دانا، قادر، ازلى ، ابدى ، یگانھ ، بى نیاز، مھربان ، 

بینش ویژه اى بھ ما مى دھد كھ جھان را زنده ، پویا، با نظم ، ھدفدار، ... عادل ، مدیر، مدبر، حكیم ،

در نتیجھ ، انعكاس این اعتقاد و ایمان در رفتار و اعمال و عكس العملھاى . ب شده بدانیم دقیق و حسا

روزمره ما و در برخوردھاى فردى و اجتماعى ، در داخل خانھ و محیط كار و جامعھ و در مقابل 

  .كودك و بزرگسال ظاھر مى گردد

نقل گردیده است ) ھ السالم علی(و حضرت صادق ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول اكرم 

را با كمال اخالص بگوید، داخل بھشت مى شود و اخالصش بھ این است ))ال الھ اال هللا((ھر كس((كھ

  .))او را از آنچھ كھ خداى عز و جل حرام كرده است باز دارد))ال الھ اال هللا((كھ اعتقاد بھ

ا و روابط با دیگران ، اثر مى گذارد و بدون تردید، بینش توحیدى در تصمیم گیریھا و انتخاب ارزشھ

بازتاب این بینش در عكس العملھا و خلق و خوى متقابل فرد در محیط زندگى و در برابر دیگران 

  .ظاھر مى شود

انفاق ، ایثار، خوش رفتارى با فرزندان ، خوش خلقى با مردم ، یارى رسانى بھ ھمنوعان ، ترك 

ذایل اخالقى از آثار تربیتى یكتاپرستى و یكتابینى با حسد، تكبر، غرور، خودخواھى و دیگر ر

  .محتواى عمیق آن است 

تاءثیر گسترده ایمان بھ توحید در زندگى بھ سبب این است كھ انسان ، تنھا خدا را قبلھ دل و ھدف 



خود قرار داده و براى دست یابى بھ این مقصود ھمھ تالش و فعالیت خود را معطوف بھ جلب 

رداند، موحدى كھ بھ ارزش و اھمیت معرفت هللا پى برده است ، طبعا گرایش بھ رضایت او مى گ

زراندوزى در نظرش بى اھمیت مى شود، چون مادیات را تنھا وسیلھ اى براى گذران زندگى مى 

داند نھ ھدف ، و منصب و مقام را مسؤ ولیتى براى خدمتگزارى ، نھ وسیلھ اى براى فخر فروشى و 

  .محورى  مال اندوزى و خود

  .اینھا ھمھ تاءثیر عملى اعتقاد و ایمان بھ یگانگى و یكتایى خداست 

آنچھ كھ در اخالق ، تحت عنوان رذایل و فضایل طرح مى گردد، بھ زیربناى اعتقادى انسان مربوط 

مى شود و در واقع ، ظھور رذایل و فضایل اخالقى در اعتقادات و جھان بینى و نگرش انسان ریشھ 

انى كھ خدا را حضار و ناظر و مراقب اعمال و رفتار خویش مى داند، رفتار و كردارش انس. دارد

ھیچ . را ھمسو با خواست و رضایت او كرده و بدین وسیلھ بھ سوى تعالى و كمال حركت مى كند

نیرویى جز خدا را در عالم مؤ ثر نمى داند از ھیچ كس جز او حساب نمى برد و براى ھیچ كس جز 

  )30(. بزرگ جلوه مى كند  كند و تنھا او را در چشمانش  او كار نمى

در انسان ، این مى شود كھ ترس از او رخت بر مى بندد، انفاق در او نتیجھ بازتاب چنین دیدگاھى 

قوت مى یابد، مصایب و حوادث زندگى او را تكان نمى دھد و در مقابل آنھا بردبارى نشان مى دھد 

و ھمواره سعى و تالش و ھمت خود را براى انجام اعمالى مصروف مى كند كھ خدا از او مى 

او را نھى كرده اجتناب مى ورزد، زیرا ظھور خصلتھاى زشت در خواھد و از رفتارى كھ خدا 

  )31(. آدمى نشانھ ضعف توحید و سستى ایمان واقعى نسبت بھ یگانگى خداست 

رسیدن بھ كمال اخالقى امكان پذیر نیست ؛ مگر با شناخت خدا و اعتقاد و ایمان بھ یگانگى او؛ این 

شناخت حاصل نمى شود، مگر با تالش و تفكر در آیات و پدیده ھاى آفرینش ، كھ یكى از این پدیده 

  .ھا انسان و نفس انسان است 

نفس ، موجب پس بردن بھ عظمت آفرینش و نیل بھ معرفة هللا مى شود، از پیامبر اكرم  شناخت

  :نقل شده كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

  .كسى كھ خود را بشناسد، خدا را شناختھ است  )32(من عرف نفسھ فقد عرف ربھ 

چرا ) نفسھایتان (در وجودتان  )33(و فى انفسكم افال تبصرون :قرآن ھم بر این اصل تكیھ دارد

  .تاءمل نمى كنید بصیرت ، تاءمل و تدبر عمیق در نفس و شخصیت انسان است 

باالترین  )34(االنسان نفسھ افضل المعرفھ معرفھ :نیز در این باره مى فرماید) علیھ السالم (على 

  .است   شناخت انسان ، شناخت نفس خودش 

عجبت لمن یجھل نفسھ كیف یعرف ربھتعجب مى كنم از كسى كھ خودش را نمى :و نیز مى فرماید



  )35(. شناسد، چطور خدا را مى شناسد؟

من عرف نفسھ فقد انتھى الى غایھ كل معرفھ و علمكسى كھ خود را شناخت بھ باالترین درجھ :و

  )36(. معرفت و دانش دست یافتھ است 

را نشناسیم ، نمى دانیم   با شناخت نفس است كھ در صدد تزكیھ و تربیت خود بر مى آییم و اگر نفس 

  .كھ چگونھ و در كجا چھ رفتارى از خویش نشان دھیم 

ى بھ توحید و تغییر در رفتار انسانھا با تغییر در جھان بینى انسانھا با اعتقاد واقعى و التزامى عمل

رستگار گشت  )38(... ،،قد افلح من تزكى  )37(... تزكیھ و تقوا امكان پذیر است ،قد افلح من زكاھا

  .تزكیھ كرد) نفسش را(كسى كھ 

بنابراین ، شناخت نفس ، معرفت بھ خدا و تزكیھ نفس ، اساس و محور تعلیمات انبیا بوده و در نظام 

  .و تربیت اسالمى دو اصل مھم بھ شمار مى روند

ما معلمان و مربیان كھ عھده دار ساختن شخصیت كودكان و نونھاالن ھستیم ، باید خویشتن خویش 

شناخت شخصیت و روحیھ كودكان بھ مراتب دشوارتر . ردازیم را بشناسیم و بھ تربیت و تزكیھ آن بپ

یك بزرگسال ، احساسات و عواطف خود را بھ . و پیچیده تر از شناخت خود ما و بزرگساالن است 

سادگى ظاھر مى سازد و بیان مى كند، ولى یك كودك خواستھ ھا و تمنیات روحى و عاطفى پیچیده 

چھ بھ شكلى سمبلیك با رفتار و عكس العملھاى خویش  -ند؛ گر خویش را نمى تواند بھ سادگى بیان ك

آن را اظھار مى كند، ولى بسیار پیچیده و مبھم است بھ گونھ اى كھ جز با آشنایى و آگاھى الزم بھ 

  .اصول روان شناسى و مبانى تعلیم و تربیت اسالمى ، نمى توان بھ آن پى برد

  طرح و بناى شخصیت كودكان

شما ندانستھ طرح و اجراى بناى ساختمان مسكونى خود را بھ فردى واگذار كنید و اگر : تصور كنید

پس از گذشت مدتى ، معلوم شود كھ فرد مورد نظر، آگاھى الزم را جھت بنا و پى ریزى ساختمان 

نداشتھ ، بلكھ تنھا تماشاگر ساختمانھاى دیگران بوده و با این كار خود، ھزینھ ھاى فراوانى بر شما 

كرده است چھ خواھید كرد؟ در حالى كھ اگر چنین اتفاقى رخ دھد، خسارات مادى بر شما  تحمیل

البتھ . وارد شده ، كھ جبران و ترمیم آن در طول زندگى امكان پذیر بوده و غیر ممكن نخواھد بود

  باید توجھ داشت كھ در پى ریزى بنا و ساختمان مسكونى امرى نادیده و پوشیده و غیر محسوس 

د ندارد، بلكھ آنچھ مشھود است و با آنھا سر و كار داریم ، امورى محسوس و دیدنى از قبیل گل وجو

  .مى باشد... و آجر، آھن و سیمان ، گچ و آھك و

سازى ، تفكر و اندیشھ ،  - با این حال ، انجام چنین كارى بھ اطالعات فنى درباره پروژه ساختمان 

مداوم نیاز دارد تا بتوان بھ گونھ اى مطلوب از عھده بناى برنامھ ریزى و تجربھ كارى و پى گیرى 



  .ساختمان بر آمده و بھ نحو احسن آن را بھ پایان برد

اما بسیارى از ما در امر ساختن شخصیت وجودى و پى ریزى بنیادھاى تربیتى و شخصیتى 

ظر گرفتن فرزندانمان ناآگاھانھ و بدون احساس كوچكترین مسؤ ولیتى و بدون صرف وقت و در ن

نقشھ و اندیشھ اى عمل مى كنیم و لحظھ اى بھ این موضوع فكر نمى كنیم كھ بدون شناخت شخصیت 

با اصول و مبانى تعلیم و  )39(كودك و در نظر گرفتن شرایط الزم تربیت و ھمچنین بدون آشنایى 

تربیت اسالمى ، گام برداشتن در زندگى ، عواقب شوم و زیانھا و خسارتھاى جبران ناپذیرى در پى 

صورت ، دیگر راه خواھد داشت و ما را دچار غم و اندوه و پشیمانى خواھد نمود كھ در این 

  )40(. بازگشت نخواھیم داشت 

رخورد نمودن ، در برخوردھا و رفتارھاى خانوادگى ، بارى بھ ھر جھت زندگى كردن ، ھرگونھ ب

توجھ بھ نیازھاى كودكان نداشتن ، اقتضاى سن و ظرفیت آنان را در نظر نگرفتن و پایبند بھ ھیچ یك 

از ارزشھاى واالى تعلیم و تربیت نبودن ، موجب زیانھاى بزرگى مى شود بھ آسانى جبران پذیر 

قل ھل ننبئكم !ى شخصى مان بسیار خوب و عالى باشدنیست ، ھر چند بھ خیال خود، كارھا

! بگو )41(باالخسرین اعماال الذین ضل سعیھم فیس الحیوه الدنیا و ھم یحسبون انھم یحسنون صنعا 

آیا شما را آگاه كنیم كھ كردار چھ كسانى بیش از ھمھ بھ زیانشان بود؟ آنھایى كھ سعى و تالششان در 

 .زندگى دنیا تباه شده و خیال مى كردند كھ كارى نیكو انجام مى دھند

 

 

 

 

  

  موضوع تعلیم و تربیت

است كھ پیچیدگى روحى ، لطافت عاطفى ، ظرافت عقلى و دقت ))انسان((و تربیت ،موضوع تعلیم 

عدم آشنایى با روشھا و اصول علمى تعلیم و تربیت ، ما را در . احساسى خاصى برخوردار است 

مع االءسف در خانواده ھا تربیت . سراشیبى ، دشواریھا و ناھنجاریھاى روانى بھ پیش خواھد برد

ان ، معلول خلق و خوى والدین و تابع عادت و عدم آگاھى آنان بھ مسائل اساسى تربیت فرزندان و كودك

است ، كھ در نتیجھ این عدم توجھ ، اغلب كودكان از انضباط فردى و اجتماعى محروم بوده و در 

 



  .زندگى با آداب و اخالق اسالمى بیگانھ فاقد اعتماد بھ نفس ، شجاعت و عزم و اراده اند

خویشتن و احساس وظیفھ نسبت بھ تربیت خود و خانواده خود، اساسى ترین وظیفھ ماست  پرداختن بھ

اى كسانى كھ ایمان آورده اید، خود و خانواده خویش  )42(... ،یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسكم و اھلیكم نارا

  .را از آتش جھنم نگھدارید

این مساءلھ حیاتى كمتر مورد توجھ قرار مى گیرد و اكثرا زرق و برقھا و مطامع و آرزوھاى دور و 

از وظیفھ اصلى مان باز داشتھ است ، بطورى كھ در  دراز، ما را از صحیح زندگى كردن غافل كرده و

بر خورد با دیگران رعایت ھیچ گونھ آداب و اخالق اسالمى را نمى كنیم و معلوم نیست این آداب و 

ھرگز درباره رفتار خود نمى اندیشیم و رفتار و . اخالق ، كى و كجا و در چھ زمانى باید رعایت شود

انواده و افراد جامعھ را بھ حساب نمى آوریم و ھیچ گونھ مراقبت و كردارمان در برخورد با اعضاى خ

محاسبھ اى در اعمال خود انجام نمى دھیم و تمام ھوش و حواس خود را صرف كارھاى بھ ظاھر 

و آرزوھاى دور و دراز و خیالى خود مى كنیم و از سود و زیان ... مھمتر و پرسودتر و پرموقعیت تر

غافلیم و محصور در حصار عادتھا و خواستھ ھاى نفسان处و حبسنى عن حقیقى و گذشت عمر خویش 

كارھاى واجب و الزم را از جملھ كارھاى پیش پا افتاده مى پنداریم ؛ كار با  )43(نفعى بعد املى 

كودكان را از مقولھ كارھایى مى دانیم كھ وقت اضافھ مى خواھد و مربوط بھ افراد بیكار است ؛ دور از 

شاءن و مقام و موقعیت خود مى دانیم كھ وقتمان صرف كار با كودكان شود و چیزھاى مھمترى وجود 

؛ فرزندان را باید بھ مادرشان سپرد تا بزرگ شوند، بعد كھ بزرگ شدند باید درباره آنان تصمیم دارد

در چنین خانواده اى كودك قادر بھ رشد و تعالى نخواھد بود بھ علت تسلط . گرفت و جدى برخورد كرد

، قیچى شده و ھر و نفوذ حیرت آور برنامھ ھاى تلویزیون ، ارتباط بین فرزندان و پدر و مادر خانواده 

بھ خاطر خواستھ ھاى خود بھ  كس شب و روز خود را بھ دنبال اشتغال خود سپرى مى كند و ھر كس 

والعصر، ان االنسان لفى خسر، اال الذین آمنوا و :قرآن مى فرماید... گرد آرزوھاى خویش مى چرخد

  ....اعملوا الصالحات 

بزرگ دارند و باید در راه   ت خود، مسؤ ولیتى بس معلمان و مربیان نسبت بھ حقوق افراد تحت تربی

شناخت و رعایت وظیفھ خود نسبت بھ دانش آموزان سعى و تالش نمایند، چرا كھ بدون شناخت و 

آگاھى ، در پى ریزى و سازماندھى شخصیت كودكان ، گام برداشتن گناھى است نابخشودنى كھ دیگر، 

  .قابل جبران نمى باشد

ان و مربیان ، شناخت كودكان و درك و تحلیل حاالت و رفتار آنان است ؛ توجھ بھ مھمترین وظیفھ معلم

این نكتھ است كھ در برخوردھا و ارتباط خود با كودكان ، نھایت صبر و بردبارى و تحمل و خویشتن 

و دارى را نشان دھند، زیرا بھ تجربھ ثابت شده والدینى كھ در رفتار با فرزندانشان از صبر و بردبارى 



حوصلھ كافى برخوردار ھستند، بیشتر در فرزندشان نفوذ دارند و بیشتر مورد توجھ آنان قرار مى 

نمى توانند با فرزندان خود ارتباطى صمیمانھ و نزدیك . گیرند و آنان كھ در زندگى كم حوصلھ اند

  .برقرار نمایند

باید . و بى اشكال بھ پایان برسانند والدین نباید ھمیشھ انتظار داشتھ باشند كھ كودكان ، كارھا را دقیق

ھمواره از انتقاد و اعتراض نسبت بھ اعمال و رفتار كودك جدا خوددارى كرد و در صورت لزوم با 

تشویق و ستایش از زحمات و كارھاى خوب و تكیھ بر نقاط مثبت وى او را راھنمایى نموده و ھدایت و 

  .ارشاد كرد

  پایھ ریزى شخصیت اخالقى كودك

 -بخصوص در سالھاى اولیھ عمر  -انسان و اساس خصوصیات اخالقى وى از ابتداى كودكى  شخصیت

عالقھ فراوان بھ فراگیرى ، و انعطاف پذیرى عمیق در برابر تاءثیرات  )44(. پایھ ریزى مى شود

رفتار و عكس العملھاى والدین و اطرافیان ، ویژه مرحلھ خردسالى و قبل از ورود بھ دبستان است ؛ بھ 

وران ، تحصیل ھمین دلیل ، ھمھ معلومات ، عادتھا، عكس العملھا، ویژگیھاى اخالقى اى كھ در این د

مى گردد، بطور ریشھ دار و مستحكم و عمیق در روح كودك باقى مانده و بناى اصلى شخصیت و 

  .سازمان و شاكلھ وجودى او را تشكیل مى دھد و بر اساس آن ، شخصیت او شكل مى پذیرد

و  بر اساس تحقیقاتى كھ بھ وسیلھ دانشمندان رفتارشناس صورت گرفتھ است ، بیشتر نابسامانیھا

بزھكاریھاى رفتارى بزرگساالن ، نتیجھ عدم تربیت و برخورد صحیح در دوران اولیھ رشد و آغاز 

  .سالھاى زندگى است 

در واقع ، اساس و پایھ اصلى شكل گیرى شخصیت انسان در دوران ھفت سال اول زندگى است ، ھمان 

  .دوران حساسى كھ كودك در كنار والدین بھ سر مى برد

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھمترین مرحلھ زندگى یك انسان و بھ تعبیر پیامبر اكرم این دوران ، م

الولد :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دوران سیادت و آقایى انسان بھ شمار مى رود؛ پیامبر اكرم 

  )45(. سید سبع سنین ، و عبد سبع سنین ، و وزیر سبع سنین 

این دوران ، تنھا مقدمھ رشد و زندگى انسان نیست ، بلكھ دوران بى مانند و حساس و پراھمیت یك 

ینى این كھ طفل امروز در آینده بھ چگونھ انسانى تبدیل خواھد شد تا حدود زیادى با انسان است و پیش ب

این مساءلھ در ارتباط است كھ در سنین خردسالى در دامن چھ كسى پرورش یافتھ و از چھ پستانى شیر 

خورده و از چھ مالى تغذیھ كرده و در چھ محیطى زندگى كرده و با چھ كسانى معاشرت نموده و 

  فیان وى چھ تاءثیراتى در روح و فكر و قلب او بر جاى گذاشتھ اند؟اطرا

اگر كودكى در دوران طفولیت و قبل از دبستان و ھمچنین دوران ابتدایى و دبستان در خانواده اى پاك و 



پر مھر و محبت و سرشار از عشق و ایمان بھ خدا پرورش یافتھ و عمال با روشھا و اصول تربیتى 

ھ باشد، قدرت تفكر و اندیشھ وى در جھت شناخت پدیده ھاى طبیعى عالم و در ارتباط با اسالم رشد یافت

مبداء آفرینش در جھت درك واقعیتھاى زندگى بھ صورتى خالق پرورش مى یابد؛ در حالى كھ اگر در 

كل این دوران پر بار و حساس تربیتى ، از چنین موقعیتھایى محروم باشد، جبران آن در سنین باالتر مش

بھ فرزندش امام ) علیھ السالم (از وصیتھاى امیرالمؤ منین . و در بعضى از مواقع غیر ممكن است 

انما قلب الحدث كاالءرض الخالیھ ما القى فیھا من شى ء قبلتھ :است كھ مى فرماید) علیھ السالم (حسن 

البتھ دل كودك ھمچون زمینى خالى است كھ ھر  )46(فبادرتك باالدب قبل از یقسو قلبك و یشتغل لبك 

شود و فكرت بھ امور دیگرى  بذرى در آن پاشیده شود مى پذیرد؛ پس من پیش از آن كھ قلبت سخت

  .مشغول شود، بھ ادب و تربیت تو مبادرت ورزیدم 

عواطف و احساسات ،   دوران خردسالى دورانى است كھ اگر كودك در زمینھ ھاى مربوط بھ پرورش 

... از جملھ احساس ھمدردى ، شادى ، ابراز مھر و محبت ، برقرارى ارتباط و سازگاریھاى اجتماعى و

 - كھ از ایمان بھ اعتقاد بھ خدا سرچشمھ گرفتھ است  -و تعلیم و تربیت صحیح اسالمى  تحت مراقبت

قرار نگیرد، بھ یك انسان خودخواه و بى عاطفھ و عارى از مھر و محبت و حس قدرشناسى در مقابل 

  .والدین و سایر خانواده و اجتماع ، تبدیل خواھد شد

ه گیرى از دستورھا و اخالق و شیوه زندگى ائمھ معصومین تنھا با الھام از مكتب گرانقدر اسالم و بھر

علیھم السالم و استفاده از دعاھا و سایر آداب و سنن اسالمى در جھت تزكیھ و تصفیھ روح خویش است 

كھ ویژه یك انسان مؤ من  -كھ مى توان در مواجھھ با واقعیتھاى طبیعى از صبر و استقامت الزم 

نباید در انجام رسالت بزرگ تربیت كودكى كھ خداوند او را براى  .برخوردار بود -مسلمان است 

پرورش و ھدایت بھ دست ما سپرده است ، وى را از صحنھ ھاى خطر و نگرانیھاى زندگى دور نگاه 

داریم ، بلكھ باید او را با كمال عطوفت و مھربانى و بھ تدریج با واقعیتھاى عینى زندگى آشنا سازیم ؛ 

ى و تالش و ھم و غم مداوم ما تنھا در جھت تاءمین وسایل رفاه و آسایش و راحت ھمچنین نباید سع

طلبیھا و خوش گذرانیھاى مادى وى باشد، بلكھ باید بھ پرورش روح و روان او بپردازیم ، و او را با 

ر ارزشھا و موازین اخالق اسالمى آشنا كنیم ، بھ گونھ اى كھ نوجوان تنھا خواست و میل خود را در نظ

نگیرد، بلكھ كم كم با مسائل و روابط اجتماعى آشنا شده و در آینده نسبت بھ نگرانیھا و غم و اندوه و 

مسوولیت كند و این كھ چھ كمكى بھ دیگران مى تواند بكند   گرفتاریھاى دیگران متاءثر شود و احساس 

كھ مى ) لیھ و آلھ و سلم صلى هللا ع(برایش اھمیت داشتھ باشد و با این سخن گرانقدر پیامبر اكرم 

  .آشنا شود )47(بمسلم   و من اصبح و لم یھتم باءمور المسلمین فلیس :فرماید

جوانھ ھاى كمك بھ دیگران از ھمین دوران رشد آغاز مى شود و كودك با مھر و محبت امروز، انسان 



احساسات و عواطف در دوران كودكى ، بسیار حساس و لطیف است و در این . ایثارگر فردا خواھد شد

دن بھ آنھا و این كھ آیا در دوران ، شكل گیرى روابط و درك مسؤ ولیتھا و تشخیص ارزشھا و اھمیت دا

آینده ، بینشى مادى یا الھى پیدا خواھد كرد و این كھ آیا یار و یاور مظلومان و دشمن ستم پیشگان خواھد 

  .بود، مشخص خواھد شد

باالخره ، كمك بھ دیگران در مقابل حوادث زندگى و توجھ بھ زیردستان و محرومان در پرتو تقرب بھ 

  .فرھنگ اسالمى شكل گرفتھ و این ارزشھا در كودكى بھ انسان منتقل مى شود خدا تحت تعلیم و تربیت

از این رو، باید تمام برخوردھا و واكنشھاى تربیتى خانواده ھا بسیار حساب شده و در جھت رشد و 

اسالمى باشد و در ھمھ حاالت و شؤ ونات زندگى ، رفت و آمدھا، نشست  - شكوفایى ارزشھاى اخالقى 

و در ھمھ لحظھ ھاى مختلف زندگى كھ والدین و اطرافیان كودك ... ، خوردن و خوابیدن ھا،و برخاستھا

مبادى آداب و سنن اسالمى ، دقیقا   با وى در تماس ھستند، ھمھ و ھمھ باید بطور آگاھانھ و بر اساس 

ردگار پایان رعایت گردد و تمام حركتھا و فعالیتھا با یاد و ذكر خدا آغاز شود و با حمد و ستایش پرو

  .پذیرد

باید ھمواره بھ كودك شخصیت داد و او را در جھت آماده سازى و پذیرش و احساس مسؤ ولیت ، 

محترم شمردن شخصیت واالى دیگران ، درك موقعیت آنان را روحیھ اى سخاوتمندانھ و كرامت نفس 

كودك نباید خود را در ارتباط و كمك بھ دیگران پرورش داد، حتى در زندگى و موقعیت خانواده ، 

 -و لو در حد توان  -جداى از اعضاى خانواده تصور كند و در مسؤ ولیتھا و كارھاى روزمره زندگى 

  شریك نباشد؟

و  )48(معلمان و مربیان نیز مسؤ ولیت دارند با طرح ارزشھاى واالى اخالقى در قالب قصھ ھا 

داستانھا و مثلھایى از تاریخ زندگى بزرگان و ائمھ معصومین علیھم السالم با زبانى ساده و دلنشین ، 

ھا، رشادتھا، كرامتھا، ایثارھا و گذشتھا آشنا ساختھ و صیقل روح و روان كودك را با پاكیھا، و صداقت

دھند، البتھ توفیق در این امر مھم ، مستلزم برخوردارى و آشنایى پدر و مادر، اعضاى خانواده و اولیا 

این جاست كھ نظم و انضباط . و معلمان با ارزشھاى اصیل و اخالق و آداب و سنن اسالمى است 

در طول دوران تحصیل و تعلیم و ) خانھ و مدرسھ (گى و ارتباط بین دو نھاد صحیح و برقرارى ھماھن

  .تربیت از ضروریات است 

متاءسفانھ برخى از والدین یا مربیان ، قادر بھ درك كامل مفھوم واقعى انضباط و یا نقش بارز آن در 

گونھ قاطعیت را ھمراه رشد و نمو كودك نیستند؛ بھ ھمین دلیل در برخورد با كودكان خود نمى دانند چ

با مھربانى و نظم و انضباط را ھمراه با نرمش و مالطفت بھ كار گیرند؛ در صورتى كھ بى اعتنایى بھ 

نظم و انضباط و ادب در تعلیم و تربیت جایز نیست ، زیرا نبودن آن بھ منزلھ رھا كردن تربیت بھ حال 



  )).)49(دب المیراث كاال((خود و اتالف وقت و عمر نونھاالن است ؛

دن شخصیت كودك ، بلكھ انضباط در تعلیم و تربیت نھ بھ منظور محدود كردن و یا تحت فشار قرار دا

بر خوردى مطلوب و متناسب با سن كودك است ، بھ طورى كھ بر اساس آن ، رفتار كودك شكلى 

منطقى بھ خود گرفتھ و در زمان و مكان مناسب با توجھ بھ تواناییھایش پاسخى مناسب ارائھ مى دھد، و 

را نموده و در كارھا اعتماد بھ نفس در آینده مى آموزد كھ چگونھ از وقت و امكانات خود كمال استفاده 

  .پیدا كند

بھ موازات انضباط، باید احترام بھ كودك نیز مورد توجھ خاص قرار گیرد، چرا كھ احترام متقابل ، مبنا 

و اساس روابط بین مربى و كودك بوده و در این صورت است كھ كودك در مقابل دستورھا تسلیم شده و 

  .گیرى مى شوداز خودسرى ھاى بى رویھ وى جلو

خواستھ ھاى صحیح و معقول و پیگیر و در عین حال قاطع والدین ، كودك را در یافتن روشھاى مناسب 

  .رفتارى یارى مى دھد

  توجھ بھ ھمھ جنبھ ھاى شخصیت

چون تعلیم و تربیت اسالمى ، توجھى ھمھ جانبھ بھ ھمھ خصوصیات و ویژگیھاى آدمى دارد و ھدف آن 

شخصیت انسان است نھ پرورش برخى از جنبھ ھا و خصوصیات او و غفلت از ، شكل بخشیدن بھ كل 

بعضى خصوصیات دیگر؛ لذا در مكتب اسالم ، انسان مؤ من شخصیت چند بعدى دارد و باید در ھمھ 

زمینھ ھا استعداھایش شكوفا شود و از طرف دیگر، یك وحدت و ھماھنگى در شخصیت گفتار و 

  .كردارش نمایان است 

كھ  -ربیت در صورتى نتیجھ بخش خواھد بود كھ كودك از محتواى تعلیم و تربیت اسالمى جریان ت

برخوردار گردد و  -تمامى دستورھا و آداب و احكام آن در زمینھ ھاى مختلف ھماھنگ با یكدیگرند 

ئل پرورش او نیز با موفقیت انجام پذیرد، زیرا در امر تعلیم و تربیت اسالمى ، توجھ بھ بعضى از مسا

یك بعدى خواھد شد؛ چنانكھ در   تربیتى و غفلت از بعضى دیگر موجب انحراف اخالقى و پرورش 

جامعھ  -كھ براى خود و جامعھ مضر بوده اند  -طول تاریخ این امر اتفاق افتاده و شخصتیھاى یك بعدى 

  .را بھ انحراف كشانده اند

ست ، رعایت این اصل كھ در چھ زمانى مساءلھ دیگر، ھماھنگى بین زمان و اصول تربیتى مناسب ا

  .چھ چیزى را باید بھ كودك آموخت ، موجب موفقیت اولیا و مربیان در امر آموزش خواھد شد

باید توجھ داشت كھ كودك ھمواره در حال تاءثیرپذیرى است و این امر تنھا منحصر بھ شرایط معین یا 

ر نیز كودك ، تحت تربیت و آموزش غیر زمان معین آموزش رسمى نمى شود، بلكھ در فرصتھاى دیگ

  .رسمى قرار دارد و چھ بسا آموزشھاى غیر رسمى ، تاءثیر بیشترى از آموزشھاى رسمى داشتھ باشند



عوامل مھم دیگر كھ در تربیت كودك و شكل گیرى شخصیت وى بطور غیر مستقیم و غیر رسمى 

  :تاءثیر مى گذارند، عبارتند از

  .پدر و مادر با یكدیگر نحوه ارتباط و ھماھنگى. 1

  .دوستى و معاشرت با اطرافیان ، ھمساالن ، ھمسایگان و فامیل . 2

شخصیتھایى كھ در مقابل او قرار گرفتھ اند و افراد مھمى كھ كودك در زندگى ، با آنھا در تماس و . 3

  .ارتباط است 

  .معیارھا و ارزشھایى كھ كودك بر اساس آن تھدید یا تنبیھ مى شود. 4

  .حوادث و مسائلى كھ در زندگى كودك ، پیش مى آید و نحوه برخورد كودك با آنھا .5

  .ارزشھایى كھ خانواده و اطرافیان براى كودك مھم جلوه مى دھند. 6

  .چگونگى گذراندن اوقات فراغت . 7

  قبل از ورود بھ دبستان

ردار بوده باشند و موفقیت كودكان ، قبل از ورود بھ دبستان ، باید از موقعیت پرورشى مناسبى برخو

آنان در دوره بعد از دبستان مبتنى بر بھره گیرى و كارورزى ، وسعت احساس ، و شناخت تجربى 

فراوان در درك طبیعت است ، ھر چھ كودكان از دایره وسیعترى از ادراكات حسى و تجربى بر 

از ھفت سالگى خواھند داشت  خوردار باشند، زمینھ فراوانى براى درك و تفكر و شناخت در دوران بعد

.  

از طرفى باید مربیان و معلمان ، توجھ داشتھ باشند كھ پرورش فكرى و آموزشى كودكان مى تواند 

  .جداى از مسائل عاطفى و احساسى و اخالقى بوده باشد

  تاءثیر مسائل عاطفى در یادگیرى

و پرورشى قرار مى گیرد و  درك و یادگیرى كودك در بسیارى از اوقات ، تحت الشعاع مسائل عاطفى

بر اثر برخورد نامناسب والدین یا مربیان با كودك و دلسردى او، تمركز حواس او در كالس درس از 

عدم توجھ والدین و مربیان بھ این موضوع ، ممكن است كودك را در یادگیرى مسائل . بین مى رود

  .آموزشى دچار مشكل كند و تالش و عالقھ او را از بین ببرد

ھمترین مساءلھ در پرورش فكرى ، علمى و آموزشى كودكان ، متكى بودن مسائل آموزشى بھ جنبھ م

ھاى احساسى و عاطفى مورد عالقھ كودكان و ھمچنین توجھ بھ ویژگیھاى روانى آنان در این دوران 

ا خود ر  در چنین شرایطى كودك با شوق و عالقھ معلومات تازه اى دریافت مى كند و تالش . است 

  .براى كشف ھر چھ بیشتر حقایق افزونتر مى سازد

پرورش فكرى كودك با پیوندھاى عاطفى و احساسى ھمراه با جھت گیریھاى صحیح والدین و مربیان ، 



بھ اوج خود مى رسد و در صورت  -كھ سرچشمھ ھمھ كماالت است  -در عشق بھ مبداء آفرینش 

برنامھ ھاى  -یھ سنتھا و آداب اسالمى استوار است كھ بر پا -سازماندھى صحیح برنامھ ھاى پرورشى 

  .پرورشى كودك نیز نتیجھ بخش واقع خواھد شد و بھ موفقیت خواھد رسید

آموزش معلومات درسى بدون در نظر گرفتن شرایط عاطفى كودك و بدون پیدا كردن مركز رغبت و 

مدن معلومات سطحى و عالقھ وى و بدون برخوردارى از برنامھ ریزى صحیح ، موجب بھ وجود آ

از طرف دیگر، والدین باید كودك را در جھت . فشار خستگى روحى فراوان كودك در كالس خواھد شد

درك صحیح رویدادھا و حوادث مختلف و تضاد ارزشھا، كھ در محیط خانھ و مدرسھ مورد توجھ او 

  .قرار گرفتھ است راھنمایى كرده و یارى دھند

تربیت وى تا حد زیادى با تاءثیرات رفتار ھمھ روزه والدین و انواع ھمچنین پرورش فكرى كودك و 

عادتھا، برخوردھا و برنامھ ھاى مورد عالقھ آنھا ارتباط مستقیم دارد و ایمان و آگاھى والدین نسبت بھ 

اصول تعلیم و تربیت اسالمى ، رعایت سنت و آداب اسالمى در عمل ، چگونگى و روش برخورد 

فكرى خردساالن است ،   كان ، شرط الزم براى سازماندھى و برنامھ ریزى پرورش صحیح آنان با كود

و تنھا در صورت عمل بھ این شرایط است كھ والدین ، كودك خود را از طریق بھره گیرى از راھھاى 

  .مثبت و سازنده ، آماده ورود بھ مرحلھ آموزشى خواھند كرد

ن كودك براى ورود بھ دبستان ، نیازمند یك كار پرورشى و والدین باید توجھ داشتھ باشند كھ آماده كرد

تربیتى و تالشى مستمر در دوران ھفت سالھ اول است و در سایھ وجود آن است كھ فرزندشان با درك 

مقدمات ، بھ سادگى آماده برقرارى ارتباط با مربى و ھمساالنش مى شود، بھ طورى كھ با آمادگى 

حس عالقھ بھ كار و توانایى فكرى و جسمى و آشنایى در برقرار كردن  روانى تمام و با برخوردارى از

  .مى گردد  ارتباط با ھمساالن ، مھیاى ورود بھ مرحلھ آموزش 

ایجاد زمینھ عادتھاى مطلوب و سنتھاى صحیح : بنابراین ، اھداف تربیتى در مرحلھ دبستان ، عبارتند از

وستانھ بین كودكان و بزرگساالن ، رعایت قواعد و ، بھ وجود آوردن نوعدوستى ، برقرارى روابط د

قوانین زندگى ، مھربانى و دلسوزى نسبت بھ دیگران ، آماده شدن براى قبول مسوولیتھاى اجتماعى ، 

  .عالقھ بھ ارزشھاى انسانى و احترام نسبت بھ بزرگترھا

  ایجاد عادتھاى مطلوب

زندگى و رفتار اجتماعى ، باید مقدمات الزم را از راه ایجاد  )50(براى آماده كردن كودك بھ قبول آداب 

دایمى با ھمساالن خوب از طریق انجام بازیھاى   رتباط و تماس كششھا و انگیزه ھا و عالقھ ھا و ا

دوستانھ با آنان ، مورد توجھ قرار داده و زمینھ ایمان بھ خدا، ایثار، گذشت ، فداكارى ، كمك بھ دیگران 

از آن جا كھ دوران كودكى مھمترین مرحلھ در شكل گیرى . و احساس ھمدردى را در آنان فراھم كرد



انسان است و كودكان از قدرت انعطاف و تاءثیرپذیرى بیشترى برخوردارند، تماس شخصیت اخالقى 

دایمى با افراد با ایمان و مؤ من ، بھترین زمینھ پرورش در این مرحلھ سنى است ، كھ در نتیجھ آن ، 

 این جاست كھ یك بار. كودك ، اعمال و افكار و معیارھاى اطرافیان را تقلید كرده و با كار مى گیرد

از . دیگر نقش مھم پدر و مادر و مربیان بھ عنوان الگوھاى رفتارى كودكان بھ روشنى آشكار مى گردد

آن جا كھ كودك تمامى معلومات ، مھارتھا، تواناییھا، تصورھا، رفتار و اخالق خود را در حین 

اھى والدین و فعالیتھاى غیر رسمى و غیر آگاھانھ فرا مى گیرد، نھ از طریق تذكرھاى پى در پى و شف

مربیان و معلمان ، بنابراین ، ھمھ اصول اخالقى و تربیتى باید از طریق مھر و محبت و با تشویق بھ 

كارھا، فعالیتھا و بازیھاى پرورشى غیر رسمى ، پیاده شود تا استعدادھا، كسب مھارتھا و عادتھاى 

  .مطلوب و تواناییھا در كودك ، شكوفا گردد

  دكتاءثیر بازى در رشد كو

بسیارى از والدین و بعضى از مسووالن اجتماع ، از اھمیت و تاءثیر بازیھا و سرگرمیھا در كودكان 

غافلند و از فراھم كردن امكانات الزم براى آنھا خوددارى مى كنند و حتى آن را كارى عبث و بیھوده 

عب بودن خارج شده و بھ در صورتى كھ اگر در بازى ، ھدفى نھفتھ باشد، از دایره لھو و ل. مى پندارند

عنوان یك امر مقدس تلقى مى شود، عالوه بر این ، عده اى نیز از بازى براى آسوده كردن خود و در 

امان ماندن از مزاحمتھا و سر و صداى كودكان بھره مى گیرند توجھى بھ جنبھ ھاى بد آموزى آن 

یھاى اخالقى ، روانى و جسمانى این دوران ندارند، در حالى كھ اشتغال بھ فعالیتھا و بازیھا یكى از ویژگ

است ، باید توجھ داشت ، در صورتى كھ والدین ، مراقبت و نظارتى بر كارھاى كودكان نداشتھ باشند، 

  .ممكن است توسط افراد ناباب بھ بدآموزى كشیده شوند

رى كھ در در مدارس و مراكز آموزشى اگر امكانات و وسایل بازى براى كودك فراھم نباشد، بھ طو

ساعتھاى ورزش و زنگ تفریح بھ اندازه كافى فعالیت و جنب و جوش نداشتھ باشد، انرژى متراكمى كھ 

در وجودش نھفتھ ، تخلیھ نشده و آرامش الزم را جھت تمركز حواس در كالس پیدا نخواھد كرد، در 

یت و راھنماى تالشھاى واقع ، والدین مسؤ ول فراھم آوردن امكانات ، و معلمان و مربیان مسؤ ول ھدا

باید كنترل و ھدایت بھ گونھ اى باشد كھ آنان در طول روز، وقت خود را بیھوده تلف . كودكان ھستند

نكنند و از ھمكارى و تشویق بھ بازى و سرگرمى یا كار در اوقات مناسب در جھت آرامش و وسعت 

  .م و تربیت ، مساعدت جویندبخشیدن بھ جریان یادگیرى و كسب تجربھ و رسیدن اھداف عالى تعلی

والدین و مربیان تنھا با ایمان و اعتقاد راسخ خود نسبت بھ مبداء : بھ طور خالصھ ، مى توان گفت 

آفرینش و شناخت و تھذیب نفس خویش آشنایى الزم با روان و شخصیت كودك و شناخت اصول و 

ر زمینھ ھاى احساسى ، عاطفى ، مبانى تعلیم و تربیت اسالمى ، قادر ھستند فعالیتھاى كودك را د



اخالقى ، آموزشى و ھمچنین روابط صحیح وى با ھمساالن و دیگر افراد اجتماع ، رھبرى و ھدایت 

نمایند و براى تحقق بخشیدن بھ آرمانھاى متعالى تعلیم و تربیت اسالمى ، در جھت سازندگى شخصیت 

 .نھند  شور اسالمى مى باشند، گامى بھ پیش نونھاالن و فرزندان كھ سرمایھ ھایى عظیم و آینده ساز ك

 

 

 

 

  

  ))نكات مھم كاربردى در تربیت كودكان و نوجوانان ((نكتھ تربیتى  163

مربیان و والدین باید مددكار كودكان باشند و بھ جاى پرخاشگرى و ارعاب آنان ، با صبر و تحمل و . 1

احساس امنیت در آنان زمینھ شكوفایى برخوردى محبت آمیز، عالوه بر ایجاد اعتماد بھ نفس و 

  .استعدادھایشان را فراھم سازند

آموزشى باید با تنوع و جذابیت و تواءم با تشویق و  -در دوره ابتدایى تمام فعالیتھاى پرورشى . 2

سرگرمى باشد و از آن جا كھ بازیھاى كودكان براى رشد آنان ضرورت دارد و وسیلھ اى بسیار مھم 

در ))ھنر مربى گرى((و روح و اندیشھ و عواطف و احساسات آنان بھ شمار مى رود، براى تربیت جسم

  .تربیت نونھاالن بھ كارگیرى و تلفیق بازیھا با مسائل تربیتى و آموزشى است 

والدین و مربیان باید ساعتھایى از روز را براى پاسخگویى و برخورد صحیح با كودكان و فرزندان . 3

نین باید جھت تصمیم گیرى در مقابل در خواستھا و یا رفتارھاى كودك ، ھمچ. خود اختصاص دھند

  .معیارھا و ضوابط صحیحى را در نظر بگیرند

عدم شناخت صحیح و نداشتن دیدگاه تربیتى درست درباره كودكان و عدم رعایت آداب و سنن اسالمى ، 

نھ بسیارى از والدین و متاءسفا. موجب غفلت از ایجاد تحوالت عمیق در شخصیت انسان مى گردد

مربیان ھنوز ھم وظایف خود را درباره فرزندانشان نمى دانند و با خشونت و بى اعتنایى با آنان 

و حتى والدین و معلمان بھ جاى شكوفا نمودن استعدادھاى خدادادى كودكان بھ  )51(برخورد مى كنند 

  .تحقیر و تنبیھ و سرزنش آنان مى پردازند

  اجبار بھ كودكان

 



ارى را كھ از دستور دادن مستقیم و مكرر بھ كودكان خوددارى كنیم ؛ بگذاریم خودش آن گونھ رفت. 4

  .از او انتظار داریم درك و احساس كند

ھنگامى كھ مشغول بازیھاى   كودكان را بزور و بھ طور تحمیلى بھ كارى مجبور نكنید، بخصوص . 5

مورد عالقھ خود ھستند؛ مثال، بھترین زمان براى خوابیدن ، موقعى است كھ آنھا بر اثر فعالیتھاى مورد 

راین ، مناسبترین زمان در خواست از آنان ، ھنگامى است كھ زمینھ ھاى بناب. عالقھ شان خستھ شده اند

  .احساس نیاز و عالقھ بھ انجام كارى را در آنھا مشاھده كنیم 

جھت اصلى شكل دادن بھ ... خصلتھاى نیك والدین ، بخصوص مادر، ھمچون سخاوت ، شجاعت و. 6

منشى والدین كھ جنبھ ھاى مشخصھ آن ، آزاد . شخصیت كودك را در روابط اولیھ او تعیین مى كند

آزادى دادن بھ كودكان و ھم صحبت شدن و اھمیت دادن بھ اظھار نظر آنان ، و ھمچنین مشورت و 

تبادل نظر در تصمیمات خانوادگى است ، موجب شكوفایى زمینھ ھاى سازندگى ، خالقیت ، كنجكاوى و 

  .آزاد اندیشى و رھبریت نونھاالن مى گردد

شدید عاطفى كودك با پدر و مادر، او را بھ سوى ھمكارى با آنان سوق داده و زمینھ اطاعت  ارتباط. 7

از فرمانھاى آنان را فراھم مى سازد، زیرا بھ تجربھ ، ثابت شده كھ كودكان مطیعتر، كودكانى بوده اند 

  :كھ مادرانشان در خصلتھاى زیر از سایرین برتر بوده اند

  .ك ، حساسیت داشتھ و ھمواره بدان توجھ مى كردندنسبت بھ خواستھ ھاى كود) 1

  .كودك را در ھر شرایط و موقعیتى پذیرا بودند) 2

با تدبیر و سیاست ، با وى ھمكارى مى كردند و ھرگز اراده خود را با زور و شدت عمل بھ او ) 3

  .تحمیل نمى كردند

  .بھ كودكان خود احترام مى گذاردند) 4

  .اطع و استوار بودنددر عین ابراز محبت ، ق) 5

  .با عدالت و انصاف با آنھا و سایر كودكان ، رفتار مى كردند) 6

ھنگام خواب ، بھترین زمان براى قصھ گویى است كھ مى توان بھترین سرگذشتھا را با زبانى ساده . 8

  .براى كودكان بازگو نمود كھ این خود در شخصیت سازى كودكان ، بسیار مؤ ثر است 

مساءلھ كھ كودكان بھ مھر و محبت نیاز دارند بھ ما ھشدار مى دھد كھ برخوردھاى خشن و درك این . 9

قھرآمیز، موجب انحراف مسیر رفتار عادى كودك گشتھ و سخت گیریھاى بیجا و خواستن تكلیفھاى 

 مكرر و دشوار از آنان یك نوع حالت دفاعى ھمراه با لجاجت در آنان ایجاد مى نماید، بطورى كھ آزادى

  .از آنھا سلب شده و گاھى براى رسیدن بھ خواستھ ھایشان بھ دروغ ، متوسل مى گردند

از آن جا كھ كودك ، تحت تاءثیر شدید والدین است ، رفتار و عادتھا و خصلتھاى مثبت یا منفى را . 10



ودك نیز بھ بنابراین ، چنانچھ والدین بھ یكدیگر دروغ بگویند، ك. از طریق تقلید از والدین كسب مى كند

  .دروغگویى كشیده مى شود

گرایشھا و معاشرتھاى خانوادگى با افراد خوش اخالق و متدین ، موجب عالقھ بھ مسائل مذھبى و . 11

  .رشد خصوصیتھاى اخالقى كودكان خواھد شد

از كودكان نمى توان انتظار داشت كھ پیوستھ صامت و ساكت و بدون در خواست و سؤ ال از ما، . 12

ھ اى نشستھ و فقط بھ درس خواندن مشغول باشند، بلكھ باید بھ نیاز روحى و جوشش درونى در گوش

  .آنان در این دوران پر انرژى و تحرك ، توجھ نماییم 

كودك رفتار والدین و مربیان را بھ منزلھ یك پیام تلقى مى كند؛ پیامى كھ مى رساند چھ چیزھایى . 13

اگر اولیاى امور در اجراى خواستھ . ادرست و نامطلوب است قابل پذیرش و مطلوب و چھ چیزھایى ن

ھاى خود تردید نشان دھند، یا یك بار رفتارى را بپذیرند و بار دیگر آن را رد كنند، در این صورت 

نونھاالن را در یك موقعیت سرگردانى قرار داده اند؛ چرا كھ در این صورت آنان رفتار مشخصى را بھ 

  .ندیده یا نامطلوب و ناپسند نخواھند شناخت و دچار اضطراب خواھند شدعنوان عمل مطلوب و پس

میزان اختیار و آزادى دادن بھ كودكان در خانھ یا در كالس ، مشروط بھ حفظ كنترل و انضباط . 14

  .آنان است ؛ بنابراین ، آزادى را در قبال كنترل و حفظ انضباط مى توان محك زد

صمیم گیریھاى خود بر پایھ استدالل و منطق عمل نمایند و ھمواره عواقب مربیان باید در رفتار و ت. 15

و پیش بینى ھا و آینده نگریھاى الزم را درباره تصمیمات و یا دستورھایى كھ صادر مى كنند، در نظر 

  .بگیرند

رائھ اولیا و مربیان باید در بر خورد با كودكان ، رفتارى پسندیده و آگاھانھ و مبتنى بر آزادى ا. 16

دھند، نھ این كھ بطور ناگھانى و عكس العملى و انفعالى با آنان رفتار كنند تا اختالفات روانى و رفتارى 

  .در آنان پدید نیاید

  :والدین و مربیان ھمیشھ درباره دستورھایى كھ صادر مى كنند باید بیندیشند كھ . 17

  چھ چیزھایى اساس تصمیم آنان را تشكیل مى دھد؟) 1

  ى سنى كودك چھ نوع عمل و عكس العملى را مى طلبد؟اقتضا) 2

  رغبت و عالقھ كودك چھ روشى را ایجاب مى كند؟) 3

  نكات پرورشى در دوره ابتدایى

  .كودكان باید نسبت بھ رفتارى كھ مربیان و والدین از آنان انتظار دارند دقیقا آگاھى داشتھ باشند. 18

آنان بھ چھ علت و براى چھ وضع شده است و دلیل كارھا را كودكان باید بدانند مقررات مربوط بھ . 19

ابطھ و مقرراتى كھ وضع مى شود، دلیل بدانند تا بھتر پذیرا باشند؛ در این راستا باید سعى شود ھر ض



  .منطقى از دیدگاه كودك داشتھ باشد

بھ كودكان باید فرصت داد تا رفتار مطلوب و شایستھ را مشاھده و تمرین نمایند و بعد از تمرین . 20

  .رفتار خاصى و یا عادت مطلوبى ، معلم وظیفھ دارد، دلیل درست بودن آن را ذكر نماید

  .فتار صحیح را در عمل بیاموزندكودكان باید ر. 21

مربیان و والدین باید بدانند كھ عادت شدن رفتار درست ، حاصل تمرین و تكرار است كھ عادات . 22

  .مطلوب در وجود كودكان جایگزین مى شود

براى ایجاد عادت مطلوب ، پى گیرى مداوم از طرف مدرسھ و خانھ بطور ھماھنگ ، امرى . 23

  .ضرورى است 

اولین بار نباید انتظار داشت كھ كودك رفتار مطلوب را ارائھ داده و مطیع ھر دستورى باشد، در . 24

  .بلكھ باید مدتى بگذرد تا مطلب برایش قابل پذیرش و درك باشد

انجام رفتار و كارھاى خواستھ شده از كودك ، باید بر اساس سن و اقتضاى ظرفیت وجودى او . 25

  .نجام كار براى كودك و مربى محرز شده باشدصورت پذیرد و حتما توانایى ا

انتظار رفتارى ھمانند رفتار بزرگساالن و رعایت میزانھا و معیارھاى آنان از كودكان ، منطقى . 26

  .نیست و مربیان باید رفتارى متناسب با اقتضاى سن كودك از وى انتظار داشتھ باشند

توانند بھ تغییر رفتار كودكان ، بسیار كمك كنند؛ مثال، والدین و مربیان باید بدانند كھ موقعیتھا مى . 27

جایگاه (براى جلوگیرى از اتالف وقت كودكان در نگاه بھ تلویزیون ، مى توان آن را از اتاق ھال 

جا بھ جا كرده و در محلى دیگر كھ رفت و آمد در آن كمتر است قرار داد؛ در این صورت با ) عمومى 

  .اى كمترى را براى نگاه كردن بھ تلویزیون اختصاص مى دھندتغییر محیط، كودكان ساعتھ

  ناسازگارى

 - كھ تا دوره نوجوانى ادامھ دارد  -اولیا و مربیان باید بدانند كھ ناسازگاریھاى اجتماعى و عاطفى . 28

بنابراین ، . ناشى از محرومیتھا و كمبودھاى عاطفى و بى توجھى والدین در دوره اولیھ كودكى است 

از دیگران ناسازگار بوده و فاقد قدرت و اراده و خویشتن دارى مى باشند و بیشتر،   كودكانى بیش  چنین

رفتارى پرخاشگرانھ دارند؛ اغلب حواس پرتى در كالس داشتھ و ھنگام درس پرتقال مى باشند و حتى 

ف خود را زمانى كھ از آنھا تكالیف درسى خواستھ مى شود، متوسل بھ دروغ مى شوند؛ وسایل اطرا

خراب مى كنند، عصبانى مى شوند و دیگران را كتك مى زنند، بدون نیاز، درخواست كمك مى كنند و 

  .حتى روابط اجتماعى سطحى و ضعیفى دارند

  آزادى

در نتیجھ . دادن آزادى بھ كودكان موجب ایجاد روحیھ استقالل طلبانھ و كنجكاوى در آنان مى گردد. 29



سلط بھ محیط، افزایش یافتھ و داراى روحیھ اعتماد بھ نفس مى گردند، ، تالش و كوشش آنان در ت

بطورى كھ در برخورد با موقعیتھاى جدید، آمادگى استفاده از شیوه ھاى مناسب براى انجام عكس العمل 

  .البتھ تشویق والدین و مربیان بھ این امر، كمك بھ سزایى مى كند. مناسب در وجودشان متبلور مى گردد

لدین و مربیانى كھ از آزادى و حركت و تكاپوى كودكان جلوگیرى مى نمایند، باعث از دست وا. 30

دادن یا ضعیف شدن روحیھ كنجكاوى و انگیزه استقالل طلبى و اعتماد بھ نفس آنان مى گردند، تا آن جا 

و فاقد پایدارى  ابتكار و استقالل خود را از دست داده و در انجام كارھا ناتوان شده  كھ بیشتر آنھا حس 

و استقامت در كارھا مى شوند و لذا در برابر مشكالت با سختى و دشوارى رو بھ رو گشتھ و از انجام 

بھ نظر مى رسد علت این كارھا فقدان تشویق و آزادى . كارھا سرپیچى نموده و مرتب شكایت مى كنند

  .عمل براى كوششھاى اولیھ دوران كودكى باشد

  پایدارى

تحقیقات بھ عمل آمده در علوم رفتارى نشان داده . الزمھ یادگیرى موضوعات درسى است  پایدارى. 31

است كھ علت و انگیزه قوى در یادگیرى و موفقیت در مدرسھ ، ھمان فعالیت و تكاپوى الزم كودكان در 

احساس موفقیت در دوران كودكى و كسب تجربھ از محیط . دوران ھفت سال اول زندگى مى باشد

خود، از جملھ عوامل پایدارى و تالش و كوشش كودك و نوجوان در كسب موفقیتھاى آینده  اطراف

  .زندگى بھ شمار مى رود

  برخوردھا

. برخوردھاى ناصحیح والدین ، یكى از شایع ترین علتھاى ناسازگارى عاطفى در كودكان است . 32

گر، اختالف سن ، اختالف عقیده اختالف والدین در دشواریھاى امور جنسى ، عدم ھمكارى و درك یكدی

و ھمچنین اختالف دوستان و فامیل و بطور كلى ، فقدان روابط محبت آمیز بین والدین در ایجاد ارتباط 

بى دغدغھ و سالم و یا دشواریھاى عاطفى و ناسازگارى فردى و مشكالت یادگیرى دانش آموزان تاءثیر 

  .بسزایى دارد

اكنشھاى عاطفى و رفتارى كودك ، بر اثر یادگیرى اطرافیان و بسیارى از پاسخھاى آشكار و و. 33

  .پاداش تشویقى در خانواده كسب مى گردد و در موقعیتھاى خارج از خانھ نیز تعمیم و گسترش مى یابد

. ھمانند سازى یا الگوگیرى ، مكانیسم اساسى در رشد شخصیت فردى و اجتماعى انسان است . 34

ازى خود با والدین و سپس با اطرافیان و مربیان و معلمان خود، شیوه ھاى كودك در ابتدا با ھمانند س

  .مھم رفتار و تفكر و احساس آنھا را كسب مى كند

  .است ) سال  7بین (مھمترین دوران ھمانند سازى و تقلید، دوران اولیھ كودك . 35

ك ، تداعى مى شود و كود  ھمانند سازى ، جریانى است ناخودآگاه كھ با احساس لذت و آرامش . 36



ارتباطى تنگاتنگ با منبع پاداش دھنده و تشویق كننده دارد؛ بطورى كھ كودكانى ھمانند سازى شدید با 

والدین و یا مربیان خود دارند كھ آنان را گرمتر و پرمحبت تر و پاداش دھنده تر احساس كنند و این 

عشق و محبت و احترام والدین و مربى نسبت  نكتھ ، گواه بر این است كھ اساس و پایھ ھمانند سازى در

والدین ھر قدر بتوانند با كودكان ارتباطى نزدیك حاصل كنند، در ایجاد . بھ شخصیت كودك نھفتھ است 

مى دھند و   والدین پرخاشگر، فرزندان پرخاشگرى را پرورش . این جریان ، موفق تر خواھند بود

ت ، كودكان با ادب و پر احساس و با محبتى را تربیت مى ھمچنین پدر و مادر مؤ دب و با مھر و محب

  .كنند

والدین و مربیان كھ مھمترین عامل تاءثیر گذار و الگو دھنده بھ شخصیت كودكند، اگر در مقابل . 37

دیدگان نوجوانان ، بى نظم باشند و از انجام بى قیدى ھا و بى بند و باریھا ھراسى نداشتھ باشند، چگونھ 

  انتظار داشتھ باشند كھ افراد تحت تربیتشان از نظم و انضباط خوبى برخوردار باشند؟مى توانند 

تحقیقات نشان داده است كھ بغرنج ترین مسائل روانى در جوانان بھ علت نقص و ضعف تربیتى در . 38

  .دوران اولیھ زندگى آنان ایجاد گردیده است 

وانانى و عالقھ آنان ، موجب مى گردد كھ آنان در بھ پیشنھاد انجام كارھاى ساده بھ كودكان در حد ت. 39

بنابراین ، ھیچ گاه با مقایسھ این كھ دیگرى . عھده گرفتن كارھا، رغبت و اشتیاق بیشترى نشان دھند

  .كارى را بھتر یا سریعتر انجام مى دھد، روحیھ مسؤ ولیت پذیرى را در آنان از بین نبرید

بى توجھ و آنان كھ وقتى را صرف تربیت فرزندانشان نمى كنند، از بھ تجربھ ثابت شده كھ والدین . 40

  .سوى نونھاالن خود جدى گرفتھ نمى شوند

دخالت در كارھاى كودكان باید بطور راھنمایى و ارشاد باشد، نھ بھ صورت امر و نھى تا روح . 41

  .لطیف كودك در سازگارى با عمل ، توافق بیشترى از خود نشان دھد

باید بدانند كھ كودكان در محیط خانھ ھمواره نظاره گر اعمال و رفتار آنان ھستند و شایستھ والدین . 42

ھنگام ارتباط زناشویى ، كھ عدم توجھ بھ این امر،   نیست كھ از این مساءلھ غافل بمانند، بخصوص 

  .موجب انحرافات بسیارى در نوجوانان حتى در دوران كودكى خواھد شد

لجوج و گوشھ گیر كھ در خانھ اى خشن و محدود كننده و سخت گیر و سرزنش یك كودك خجول ، . 43

كننده پرورش یابد، ممكن است با ورود بھ مدرسھ اى مناسب و رویارویى با معلمان فھمیده و محیط گرم 

بنابراین ، تغییر محیط، در وضعیت روحى و روانى . ، بھ صورتى سرزنده و خوشحال و خالق در آید

مھمى دارد؛ برعكس ، تجارب نامطلوب محیط مدرسھ و یا كوچھ و خیابان و ھمسایگان  كودك تاءثیر

  .نیز ممكن است آثار مثبت روابط كودك با والدین را تضعیف نماید

خالصھ ، برخورد با موقعیتھاى تازه ، بخصوص در روابط اجتماعى ، در صورت جذاب و مثبت بودن 



  .مد، بھ تجدید سازمان شخصیت كودك مى انجا

كودكانى كھ با محرومیتھا و ناكامیھاى زندگى ، ھمچون محرومیتھاى خانوادگى و نامالیمات و . 44

سخت گیرى ھاى محیط آموزشى و محدودیتھاى فضاى بازى و عدم وجود وسایل و امكانات تفریحى و 

اى از خود، رو بھ رو مى شوند، در اكثر اوقات ، واكنشھاى پرخاشگرانھ و انزواطلبانھ ... سرگرمى و

  .نشان خواھند داد

بالعكس ، برخوردارى كودك و نوجوان از ھمبازیھاى مناسب و امكانات فضا و موقعیتھاى مختلف و 

ھمچنین برخورداریھاى عاطفى و روانى و تشویقى ، موجب رشد متعادل روحى و روانى گردیده و 

  .سند در آنان بھ وجود مى آوردھمواره روحیھ اى شاد و عزمى استوار و رفتارى اجتماعى و مورد پ

مربیان والدین باید واكنشھا و رفتارھاى نوجوانان را، كھ موجب ناسازگارى و ناكامى مى شود و . 45

آنھا را تحت فشار قرار مى دھد، احساس كرده و فورا بھ گونھ اى عاقالنھ ، وى را از چنان موقعیتى 

تنبیھ و برخوردھاى . ھ او را راھنمایى و ارشاد كنندخارج نمایند، و ھمواره با بحث و گفتگویى دوستان

خشن در این موقعیت ، سبب پرخاشگرى بیشتر، ایجاد بیماریھا و ناسازگاریھاى روانى دیگر خواھد 

  .شد

تاءثیر پذیرى كودكان و نوجوانان تنھا در رابطھ با شخصیت پدر و مادر منحصر و محدود نمى . 46

ھمسایگان ، فامیل و یا دیگر ھمساالن در ھمھ دوره ھا بر رشد  شود، بلكھ دوستان و اطرافیان ،

... شخصیت كودك و نوجوان اثر مى گذارند؛ بھ عنوان مثال ، تماشاى فیلمھاى تلویزیونى و سینمایى و

سبب ھمانند سازى با شخصیت قھرمانان فیلمھا مى گردد و در صورت منفى بودن آنھا آثارى منفى در 

  .نان برجاى مى گذاردرفتار و كردار نوجوا

كھ در دامن پدر و مادر،  -بخصوص سالھاى اولیھ عمر  - اساس شخصیت انسان در دوران كودكى . 47

بزرگ مى شود پایھ ریزى شده و بعد از آن مراقبتھاى ویژه والدین و محیط دوستان و ھمساالن تاءثیر 

  .بسزایى در موفق یا ناموفق بودن شخصیت انسان دارد

كھ در ارتباط خود با فرزندانشان از روابطى گرم برخوردار بوده و مھر و محبت خود را  والدینى. 48

مشروط بھ رفتار خوب كودك كرده باشند، كودكانشان بھ گونھ اى رفتار مى كنند كھ نشان دھنده رشد 

مى كافى آنان مى باشد، زیرا این كودكان ، از دست دادن محبت والدین را فقط در رفتار خود احساس 

كنند و بندرت مرتكب رفتار بد مى شوند، زیرا رفتار بد خویش را بابى مھرى والدین احساس مى كنند، 

بسیارى از سرخوردگیھا و سرپیچى ھا و بزھكاریھاى نوجوانان ، معلول ھمانند سازى با معیارھا و 

  .میزانھا اخالقى خانواده مى باشد

  كسب عادت



عكس العملھاى رفتارى را در طى سالھاى متمادى و در طول  از آن جا كھ كودكان ، عادتھا و. 49

گذشت زمان بھ دست مى آورند، بھ تربیتى مداوم و مستمر و مبتنى بر انضباط فردى و رفتار اجتماعى 

نیاز دارند؛ بھ طورى كھ اگر اساس و بنیان این رفتارھا بر نظم و انضباط استوار نباشد، آموزش و 

كل نخواھد گرفت ، زیرا رفتار كودك ، تحت تاءثیر اطرافیان ، بخصوص عادتھاى مطلوب در آنان ش

پدر و مادر شكل مى گیرد و در طى گذشت زمان با تاءثر از واقعیات پیرامون خویش در موقعیتھاى 

  .مختلف بھ صورت عادت در آنھا باقى مى ماند

ستان بھ آن توجھ شود و در صداقت و درستكارى از مواردى است كھ باید قبل از سنین ورود بھ دب. 50

  .دوران دبستان تقویت شده و توسط معلمان و مربیان ، ھدایت و جھت داده شود

براى این كھ نونھاالن را درستكار تربیت كنیم ، ابتدا باید نسبت بھ اعمال و رفتار خود، نھایت دقت . 51

یم ، زیرا تربیت در اجتماع ، و مراقبت را داشتھ باشیم ، سپس كودكان را تحت مراقبت مستمر قرار دھ

  .ھمواره بھ گونھ ھاى مختلف ، وجود دارد

  احساس عاطفى

كودكان خود را با انجام كارھاى مفیدى كھ بدان عالقھ دارند ترغیب و تشویق نمایید، زیرا احساس . 52

ى شادمانى و غرورى كھ در وجود آنان از انجام كارى ناشى مى شود، با ھیچ خواستھ اى برابرى نم

  .كند

با ابراز محبت ، كودك خود را از عالقھ شما نسبت بھ او، آگاه نمایید و با فراھم كردن وسایل و . 53

این امر . امكانات الزم در موقعیتھاى مختلف زندگى ، او را در وسعت بخشیدن بھ تجربیاتش یارى دھید

  .موجب شكوفایى استعدادھاى وى در آینده خواھد شد

دھید و بھ طریق صحیحى با   بنا بھ ظرفیت روحى و جسمى مناسب وى پرورش كودكان خود را . 54

بھ طورى كھ ھمزمان با رشد جسمانى ، پیوند او با این اصول . اصول اعتقادات اسالمى آشنا سازید

  .محكمتر گردد

غذاى مناسب و تھیھ آن از راه حالل ، استراحت و مكان مناسب و سرشار كردن روح كودك از . 55

  .و محبت ، سالمتى كودك و رفتار متعادل وى را در آینده ، تضمین خواھد كردمھر 

بازیھاى فراوان با كودكان و مشاركت دادن آنان در كارھاى خانھ و تعریف داستانھاى شیرین . 56

مربوط بھ بزرگان دین ، ھمراه با محیطى صمیمى و سرشار از شادى و نور ایمان و امید، موجبات 

  .ت روانى كودكان را فراھم خواھد ساخت سالمت و بھداش

تقویت اعتماد بھ نفس در كودكان ، محركى است كھ مى تواند آنان را در انجام بھترین كارھا یارى . 57

  .دھد



اگر اعتماد بھ نفس از كودك سلب شود، كودك در خود احساس ناامنى كرده و شوق و اشتیاق انجام . 58

گر این وضعیت ادامھ یابد، كودك بھ فردى ناتوان و بى مصرف ھیچ نوع كارى را نخواھد داشت و ا

  .تبدیل خواھد شد

كارھاى خوب و نكات مثبت اخالقى و عدم سختگیرى  )52(از راه تشویق و متمایل ساختن بھ . 59

در كودك و نوجوان مى توان وى را بھ سعى و تالش واداشت ، كودك در سایھ ایجاد امنیت ،  )53(

  .احساس آرامش نموده و استقالل شخصیتى اش رشد خواھد نمود

بھ كودكان احترام بگذارید، زیرا ھر فرد انسانى خواستار این است كھ از طرف دیگران مورد . 60

  .احترام و اھمیت واقع شود

  .ھاى مثبت كودكان را ھمواره مورد ستایش قرار دھید و بھ آنھا بفھمانید كھ دوستشان داریدكار. 61

ھرگز بھ كودكان نگویید كھ اصال قادر بھ انجام فالن كار نیستند، بلكھ باید تشویق كنید كھ با تالش . 62

  .بتى اتخاذ كنندو فعالیت ، قادر خواھند بود كھ ھر مشكلى را ھموار ساختھ و در برخوردھا موضع مث

والدین باید در عمل ، بھ نوجوانان بیاموزند كھ در جستجوى تجربیات تازه ترى باشند و عمال بھ . 63

  .اھداف ارزشمند، اھمیت قائل شوند

والدین و مربیان باید بھ نوجوانان كمك نموده آنان را راھنمایى كنند تا بتوانند نقاط ضعف و قوت . 64

  .ر بر طرف كردن ضعف و تقویت نقاط مثبت خود بكوشندخود را تشخیص دھند و د

حتى االمكان بھ نوجوانان اجازه دھید و آنھا را تشویق كنید كھ كارھاى كوچكشان را خودشان انجام . 65

زیرا .... پوشیدن كفش و لباس ، جمع آورى وسایل كیف و آمادگى جھت رفتن بھ مدرسھ و: دھند، مانند

  .عتماد بھ نفس را در آنان پى ریزى خواھد كرداجراى این برنامھ بنیاد ا

ھرگز والدین و مربیان نباید نوجوانان را با برچسبى ناروا برنجانند و یا با گفتارى باعث رنجش . 66

كودكان در برابر صفاتى نظیر خنگ ، تنبل و امثال آن بسیار حساس ھستند و اگر این . خاطر آنان شوند

  .بزودى باورشان خواھد آمد كھ براستى آنان داراى چنین صفتى ھستند القاب بھ آنان نسبت داده شود،

والدین و مربیان مسؤ ول ھستند كھ از سنین طفولیت و در موقعیتھاى گوناگون ارزش ھا و ضد . 67

  .ارزشھا را بھ كودكان خود بیاموزند و در كارھاى آنان این امر را گوشزد نمایند

وسایل و امكانات آینده فرزندان خویش مى باشند، باید بدانند كھ  والدین كھ در صدد فراھم كردن. 68

  )54(. ھیچ ارث و میراثى باالتر از تربیت و ادب براى فرزندان بھ جاى نخواھند گذاشت 

والدین و مربیانى كھ در حضور دیگران مجال اظھار نظر و ابراز احساسات را بھ نوجوانان نمى . 69

دھند و اغلب انتظار دارند كھ آنان در محیط خانھ یا كالس ، ساكت بوده و تسلیم خواستھ ھا و گفتھ ھاى 

راى آنان باشند، چگونھ از نونھاالن خود انتظار دارند كھ در آینده بتوانند این حصار را بى چون و چ



  شكستھ و حق خود یا دیگران را بھ طرز منطقى مطالبھ كنند؟

ایجاد یك ارتباط مستحكم بین پدر و مادر در خانھ ، و بین معلمان و مربیان در مدرسھ ، در ارائھ . 70

اساسى ترین پایھ ھاى تربتى در رشد شخصیت نوجوانان محسوب مى  روش و برخوردى ھماھنگ ، از

  .شود

ایجاد ارتباط با نوجوانان مستلزم صرف وقت است و والدین و مربیان بایستى بخشى از اوقات مفید . 71

  .خود را بھ این امر اختصاص دھند

احترام قائل شوند، والدین و مربیان براى افزایش قدرت تشخیص در نوجوانان باید براى آنان . 72

بطورى كھ آنان باور كنند كھ وجود دارند و مى توانند بیندیشند، استدالل نمایند و نظریات خود براى 

  .دیگران تشریح كنند

والدین و مربیان مسؤ ولیت دارند كھ نوجوانان را از وقایع پیرامون خود آگاه ساختھ و براى آنان . 73

  .چھ وقایعى در شرف انجام است  توضیح دھند كھ در محیط پیرامونشان

پافشارى و استوارى در عقاید صحیح و پى گیرى مستمر در مورد وظایف محولھ بھ نوجوانان ، . 74

  .موجب استوارى نظر و ثابت قدمى آنان در زندگى خواھد شد

بھ قول و  یكى از زمینھ ھاى ایجاد اعتماد نسبت بھ والدین و مربیان در نوجوانان پایبندى آنان نسبت. 75

زمانى كھ وعده اى داده مى شود، باید حتما بھ آن عمل شود و ھرگز با . عھد و وفادار بودن آنان است 

 .آنان را سرگردان نكنید... خوب حاال ببینیم چھ مى شود و: گفتن عباراتى ھمانند

 

 

 

 

 

 

  

   



انجام آن عمل فراھم باشد  ھنگامى كھ بھ نوجوانان دستورى مى دھید، سعى كنید تا حد امكان زمینھ. 76

  .و در حد قدرت و توانایى آنان باشد

خواستھ ھاى مربیان و والدین از نوجوانان ، باید واضح ، صریح و قاطع بوده و حتى جزئیات . 77

  .انجام آن برایشان دقیقا روشن باشد

مالطفت نسبت بھ از عوامل مھم در امر تعلیم و تربیت ایجاد ارتباطى مناسب ، ھمراه با نرمى و . 78

نوجوانان است ؛ تا جایى كھ ممكن است نباید نسبت بھ آنان سختگیر باشید و در غیر این صورت با 

داشتن رفتارى غیر واقعى و نوعى بیگانگى از والدین و مربى ، نوجوانان دچار ناسازگاریھاى 

  .اجتماعى زیادى خواھند شد

اط با دیگران دارند كھ در خانھ و خانواده بھ آنان اھمیت نوجوانان زمانى تمایل بیشتر بھ ایجاد ارتب. 79

  .داده نشود و احساسات و افكار آنان درك نشود

پدر و مادر نباید در حالى كھ مشغول انجام كارى ھستند با بى توجھى و بى اعتنایى ، فرزند خود . 80

رفتار و درگیر مسائل گرچھ پدر و مادر در بسیارى از اوقات بھ نوعى گ. را طرف صحبت قرار دھند

صرف وقت . خود ھستند، ولى مھمتر از ھر كارى ، اختصاص وقتى براى دلجویى از فرزندان است 

  .براى فرزندان از حقوق مسلم آنان نسبت بھ والدین است 

متاءسفانھ والدین ناآگاه كھ بیشتر اوقات خود را صرف رسیدن و پرداختن بھ كارھاى شخصى و . 81

دور و دراز خود مى كنند، گذاشتن وقت براى صحبتھاى فرزندانشان را كارى بى  آمال و آرزوھاى

و وظیفھ  )55(ارزش و عبث و گاھى اتالف وقت مى دانند؛ غافالن این كھ در مقابل فرزندان خود حقى 

اى شرعى و اجتماعى دارند و والدین با كوتاھى در این زمینھ ، زمینھ انحراف فرزندان را با دست خود 

  .فراھم خواھند كرد

اشند، ایجاد ارتباط با فرزندانشان پدر و مادر اگر برنامھ ریزى درستى در تقسیم اوقات خود داشتھ ب. 82

  .ھرگز لطمھ اى بھ انجام دیگر وظایف آنان وارد نخواھد كرد

والدین و مربیان باید بدانند كھ فرزندانشان نیازمند آنند كھ بھ حرفھایشان گوش فرا داده شود انجام . 83

و از نظر روانى ،  این امر بھ قدرى اھمیت دارد كھ با ھیچ ارزش دیگرى قابل مقایسھ نخواھد بود

مناسبترین اوقات براى صحبت با فرزندان ھنگامى است كھ بھ رختخواب رفتھ اند و مى خواھند 

البتھ فرصت . با شرح داستانھاى جالب مى توان ارزشھاى واال را در ذھنشان جایگزین كرد. بخوابند

  .زمان بعد از صرف نھار و شام نیز وقت مناسب دیگرى مى باشد

نى كھ از طرف والدین خویش درك نمى شوند و حتى با وجود تمام امكانات رفاھى و فرزندا. 84

سرگرمیھاى مختلف ، باز ھم احساس تنھایى مى كنند وا گر این حالت ادامھ یابد، عواقب ناخوشایندى 



در بر خواھند داشت ؛ بخصوص زمانى كھ بزرگتر شوند و قدرت درك و تحلیل آنھا بیشتر شود، والدین 

ھ عنوان محرم راز خود بھ حساب نمى آورند و در نتیجھ ، این جدایى و تنھایى ، عدم احساس امنیت را ب

  روحى آنان را در پى خواھد داشت و با این وضعیت نمى توان از آنان انتظار آینده اى درخشان داشت

استعدادھاى یكى دیگر از نتایج سوء، عدم درك و ارتباط محبت آمیز با فرزندان از بین رفتن . 85

فرزندان است ، زیرا با وجود چنین ارتباط نامطلوب بین والدین و فرزندان آنان موفق نمى شوند 

  .فرزندان را در زمینھ ھاى مورد عالقھ و استعدادھایشان ھدایت و كمك و ارشاد نمایند

مشكالت روحى والدینى كھ با فرزندان خود رابطھ نزدیك و محبت آمیز دارند، نھ تنھا قادرند از . 86

آنان با خبر شوند، بلكھ این امر سبب خواھد شد كھ از استعداد و تواناییھاى فرزندان خود نیز آگاھى 

  .یافتھ و با ارائھ راھنماییھاى الزم ، موجب شكوفایى استعدادھاى آنان شوند

دقت و  بھترین راه براى شكوفایى استعداد و خالقیت و جوانان این است كھ مربیان و والدین. 87

مراقبت كنند كھ كودك در انجام چھ كارھایى رغبت و تمایل بیشترى نشان مى دھد و توانایى و كار آنان 

  .در چھ زمینھ اى بازده بیشترى دارد؛ از این طریق مى توان بھترین راھنمایى ھا را ارائھ داد

والدین بھ سرگرمیھاى  راه دیگر شكوفاكردن استعدادھاى نوجوانان و نونھاالن ، توجھ مربیان و. 88

آنانست ، زیرا كودكان و نوجوانان بطور ناخودآگاه و خارج از ھرگونھ اضطرابى ، ھنگام بازى و 

  .فعالیتھاى مورد عالقھ خود، استعدادھاى نھفتھ خویش را آشكار مى كنند

از آنان در انجام فعالیتھا و سرگرمى ھاى مختلف كودكان و نوجوانان باید توجھ داشت كھ بعضى . 89

بھ مطالعھ رو مى آورند، عده اى تمایل بھ ساختن وسایل فنى دارند، گروھى بھ خطاطى و نقاشى عالقھ 

مندند و عده اى بھ خواندن قرآن با صوتى ملیح ، رغبت نشان مى دھند؛ در این میان ، پدر و مادر مى 

البتھ نباید بھ طور . را ایفا كنند توانند در جھت دھى و تشویق آنھا نقش عمده و سازنده و تعیین كننده اى

سطحى برخورد كنند، یا قضاوت عجوالنھ نمایند، بلكھ با كمك مشاور و معلمان مدرسھ و پى گیریھاى 

عالوه بر این ، زمانى این استعدادھا . مستمر در دوره راھنمایى مى توانند بھ این مساءلھ پى ببرند

مطمئن خود ھدایت شده باشند و والدین زمانى مى توانند  شكوفا خواھد شد كھ افراد در جھت استعدادھاى

  .در این زمینھ كمك كنند كھ ھمواره از درك فرزندانشان عاجز نباشند

  مسائل اخالقى و تربیتى

گاھى اوقات پدر و مادر با تحمیل فشارھا و سختگیریھاى بى مورد اجازه نمى دھند كھ فرزندانشان . 90

ى ، درد و رنج و كمبودھاى خود را احساس كنند و بھ طور معمول در مواجھھ با واقعیتھاى زندگ

استعداد و تواناییھاى خود را ارزیابى كنند و بھ كار اندازند؛ این گونھ برخورد رشد و بلوغ اجتماعى 

  .كودكان را بھ تاءخیر مى افكند و آنان را در اداره امور خویش ناتوان و درمانده نگھ مى دارد



خود از قوه تجزیھ و تحلیل مسائل برخوردار بوده و بھ فرزندان خود نیز چنین روحیھ والدین باید . 91

  .اى را آموزش بدھند تا آنھا نیز با مسائل بطور منطقى و عملى و تواءم با تجزیھ و تحلیل برخورد نمایند

با زبانى  ھمچنین پدر و مادر باید محور رغبتھا و عالقھ ھاى فرزندان خود را پیدا كرده و مطالب را

  .ساده و با ایجاد شرایط مورد نظر با آنان در میان بگذارند

موقعیتھاى زندگى و شرایط زیستى و   باید توجھ داشت كھ انسانھا متفاوت ھستند و ھر یك بر اساس . 92

استعدادھاى ذاتى و ھوشى ، زمینھ كار تحصیل در رشتھ مناسبى را دارند؛ بنابراین ، والدین نباید این 

ءلھ را از نظر دور داشتھ و تنھا بر اساس خواستھ ھا و انتظارات خود عمل كنند و كمبودھاى روانى مسا

  .خود را از طریق فرزندان جبران نمایند

ارج نھادن بھ زحمات فرزندان در امور درسى و یا كارى در مدرسھ و یا منزل از مھمترین عوامل . 93

در واقع ، تقدیر كردن از سعى و تالش فرد در موارد خاص . رشد اعتماد بھ نفس آنان بھ حساب مى آید

  .از مھمترین عوامل ھدایت او بھ موقعیت مناسب و مورد عالقھ او خواھد بود

در نظر نگرفتن وضعیت سنى و توان و استعداد معین كودكان و نوجوانان و بى توجھى بھ پیام . 94

و برخورد نامعقول با آنان در محیط خانھ و مدرسھ توسط والدین  )56(قرآن处و الیكلف هللا نفسا اال وسعھا 

ار خواھد آورد، بطورى كھ موجب دلسردى آنان در امر تحصیل و عدم و مربیان ، نتایج نامطلوبى بھ ب

  .موفقیتشان در زندگى آینده خواھد گشت 

در تعلیم و تربیت و در بخورد با انسانھا، اظھار محبت و نرمى ، مالطفت و مھربانى و دوستى . 95

  .رانھ و خشونت آمیزاست ، نھ برخوردھاى سخت گی  ھمراه با عكس العملھاى منطقى و قاطع ثمر بخش 

والدین و مربیان باید بدانند كھ كودكان ، موجودات معصومى ھستند كھ براى مدتى در دست ما بھ . 96

صورت امانت قرار دارند، ھمچنین وسیلھ آزمایش ما ھستند؛ حقوقى دارند كھ باید رعایت شود، نباید با 

  .برخوردى خشن ، روح كنجكاو و لطیف آنان را مكدر ساخت 

والدین تا آن جا كھ ممكن است باید خود را براى برخورد با سواالت فرزندانشان آماده سازند و با . 97

  .ارائھ پاسخى مناسب ، روح كنجكاو او را اقناع كنند

اگر پسر یا دختر خردسالى ، درباره باردارى و تولد كودك از مادر سوال كند، مادر باید درباره . 98

وى ایجاد شده و كنجكاوى كودك را برانگیختھ است ، جواب مناسبى بدھد، بھ  این تغییر فیزیكى كھ در

اما اگر پدر و مادر بھ نوعى از دادن . گونھ اى كھ ھم صادق باشد، ھم روح كنجكاو او را سركوب نكند

جواب ، شانھ خالى كنند، كودك بر اثر روح كنجكاوى كھ دارد، پاسخ خود را از ھر طریق دیگر، ولو 

  .اد ناباب و بھ نحوى مفسده بار پیدا خواھد كرد و این ، مقدمھ تفكر در مسیر غلط خواھد بوداز افر

با كودكان خود نباید رفتارى موسمى و دمدمى داشتھ باشیم و تنھا در بعضى از اوقات نسبت بھ آنان . 99



ست ، حتى عشق بورزیم ، مھر و محبت در ھر شرایطى از جملھ احتیاجات و نیازھاى روانى كودك ا

باید . زمانى كھ مرتكب عمل خالف مى شوند، ولى باید دانست كھ قھر ما بھ خاطر محبت بھ او مى باشد

از خداوند مھربان بیاموزیم كھ او چگونھ مھر و محبت خود را نسبت بھ ھمھ انسانھا و در ھر شرایطى 

  .، حتى زمانى كھ گناھكار باشند، مبذول مى دارد

احساس كند كھ محبت شما بھ او امرى ناپایدار و مقطعى است و ھنگام گرفتارى  فرزند شما نباید. 100

توجھى بھ او ندارید و یا تنھا ھنگام درس ... و یا ارتباطھاى اجتماعى و جمعى و یا در میھمانیھا و

باید در ھر شرایطى با فرزندان خود با مھر و محبت و از روى عاطفھ . خواندن بھ او توجھ مى كنید

رفتار كنید تا ارتباط شما بھ آنان مستحكم تر شود و در راھنماییھا و ارشادھا بھ نظر شما بیشتر  قلبى

  .اھمیت داده و ارزش قائل شوند

در اظھار مھر و محبت ، نباید تنھا بھ بیان كلمات تشویق آمیز اكتفا شود، بلكھ ابراز عالقھ باید در . 101

باید طورى عمل كنیم كھ فرزندان احساس كنند براى . تھ باشداعمال و رفتار و والدین بروز خارجى داش

اگر كامال بھ حرفھاى . باید طورى عمل كنیم كھ فرزندان احساس كنند براى ما مھم ھستند. ما مھم ھستند

آنان ھم بطور متقابل یاد خواھند گرفت كھ در حال صحبت با دیگران دقت و توجھ . آنان گوش فرا دھیم 

سعى نكنیم ھمیشھ از یك موضع منفى با آنان برخورد كنیم و یا پیوستھ . نھا داشتھ باشندكافى بھ سخنان آ

بلكھ بھتر است با برخوردھاى گرم و عطوفت . گفتار آنان را قطع كرده و یا آنان را سرزنش نماییم 

  .نیم آمیز، در او امنیت خاطر ایجاد كنیم و با ھمدردى ، بھ حركت آنان جھت دھیم و آن را تصحیح ك

یك ) مثال كلمات زننده اى بر زبان بیاورند(اگر بعضى از اوقات كودكان خطایى مرتكب شوند . 102

  .عدم توجھ شما باعث ترك این عادت خواھد شد. بار بھ آنان تذكر دھید و بعد ھیچ توجھى بھ آنان نكنید

ار موعظھ و تذكر، سكوت در مقابل بعضى از رفتارھاى كودكان و نوجوانان ، گاھى بھ اندازه ھز

معلمان و مربیان باید این حقیقت را در نظر بگیرند، بخصوص در كالس ، . ارزش و تاءثیر دارد

بعضى مواقع واكنشھاى بیجا و نامناسب دانش آموزان با سكوت معلم برطرف مى شود و دیگر تكرار 

  .نمى گردد

عكس العمل و واكنش منفى كودك در بعضى اوقات درس نخواندن و انجام ندادن تكلیف در خانھ ، . 103

مقابل رفتار والدین است ، چرا كھ سختگیرى بى حد و عدم ارتباط صمیمى و عاطفى والدین موجب مى 

  .گردد كھ كودكان در مقابل رفتار خشن آنان موضع گیرى كنند

بھ تجربھ مشاھده شده كھ یكى از علل اصلى درس نخواندن و عقب ماندگى تحصیلى دانش . 104

  .موزان در مدرسھ ، روابط نامطلوبى است كھ میان پدر و مادر در خانھ حكمفرماست آ

ھنگامى كھ مى خواھید كودكان را از چیزى منع كنید، تنھا جواب منفى ندھید، بلكھ علت نھى . 105



  .خود را بھ صورتى آرام و منطقى در یك جملھ كوتاه و روشن بیان كنید

والدین و حفظ خونسردى در مقابل رفتار و عكس العملھاى فرزندان و بھ  )57(صبر و بردبارى . 106

نھ راھنمایى و ھدایت آنان نقش بسزایى داشتھ و در پیشرفت تحصیلى آنان بسیار كارگیرى تدبیر در زمی

  .مؤ ثر است 

پدر و مادر باید بطور عاقالنھ از بروز حسادت بین فرزندان جلوگیرى كنند؛ مثال، ھنگام ورود بھ . 107

نزد فرزند  خانھ تنھا توجھ خود را بھ شیرین زبانیھاى طفل خردسال خود معطوف نكنند، بلكھ ابتدا

  )58(. بزرگتر رفتھ و احوالپرسى كنند، سپس بھ طفل كوچك توجھ نمایند

دشوار و طوالنى ، كھ   والدین و مربیان باید آگاه باشند كھ كار تعلیم و تربیت كارى است بس  .108

مستلزم پى گیریھاى مداوم ، مھارتھا و دقتھا و ظرافتھا و صبر و حوصلھ فراوان مى باشد و در عین 

  .حال ، باید روش برخورد با نونھاالن محبت آمیز بوده و با قاطعیت ھمراه باشد

رین اخالف و برخورد و ناھماھنگى بین پدر و مادر یا خانھ و مدرسھ ، سبب بر ھم زدن اساس كوچكت

ھرگز نباید در حضور . اخالقى كودك گردیده و آثار نامطلوبى بر شخصیت كودك بر جاى مى گذارند

  .كودك مجادالت لفظى شدیدى بین پدر و مادر صورت پذیرد

و تواءم با اعتماد و ھماھنگى و احترام متقابل بین والدین  كودكانى كھ در یك فضاى محبت آمیز. 109

رشد كرده باشند، موقع ورود بھ دبستان و ھمچنین در دوران دبستان ، دانش آموزانى متعادل و مطیع 

بوده و دوران تحصیلى خود را با موفقیت تمام و بدون ایجاد ھیچ گونھ اختالل رو این سپرى خواھند 

  .كرد

ھ موجودات زنده براى رشد و نمو خود عالوه بر نیازمندیھاى زیستى نیاز بھ توجھ ھمان طور ك. 110

و مراقبت دارند، كودكان ھم نیاز فراوان بھ محبت دارند و گرسنگى عاطفى بھ مراتب دشوارتر و بدتر 

  .از گرسنگى غذایى است 

ر شكل گیرى شخصیت بھ ھمین جھت ، نقش آنان د. والدین ، اولین مربیان كودكان خود ھستند. 111

  .فرزندانشان بسیار حساس و مھم است 

اگر خوب دقت كنیم ، دلبستگى و عالقھ كودك بیشتر متوجھ كسانى است كھ در مقابل او با . 112

. انصاف و مھربان و با سخاوت باشند و بھ خواستھ ھاى آنان با صبر و حوصلھ تمام گوش فرا دھند

ن ، در پرورش حس ھمكارى ، دوستى ، فرمانبردارى ، انعطاف اصال نوع رابطھ بین والدین و كودكا

  .پذیرى و عالقھ بھ كار و درس و تحصیل ، تاءثیر مستقیم دارد

والدین باید با مھمترین مسائل مربوط بھ رشد روانى كودك و نوجوان و جوان ، در مراحل . 113

  .مختلف سنى آشنایى كافى داشتھ باشند



ن مراحل مختلفى را طى مى كند كھ ھر كى ویژگیھاى خاصى دارد، این كودك قبل از ورود بھ دبستا

  :مراحل عبارتند از

  میل و رغبت بھ تقلید؛. 1

  بى ارادگى ؛. 2

  برترى ؛. 3

  نداشتن تجربھ زندگى ؛. 4

  تالش براى كسب استقالل ؛. 5

  .كنجكاوى در كشف حقایق زندگى . 6

ھ نباید مطالب فراوانى را در فاصلھ زمانى بسیار كوتاه مربیان و معلمان باید توجھ داشتھ باشند ك. 114

بھ كودكان ارائھ كنند، زیرا آنان بشدت خستھ و عصبى مى شوند و نتیجھ كارشان ، زدگى از كالس و 

باید تا حد ممكن مطالب بطور غیر مستقیم و با رعایت میزان درك و فھم و آمادگى . درس خواھد بود

باید . نوع و ھمراه با كارھاى عملى و نوعى بازى و نمایش ارائھ گرددروحى دانش آموز و بھ طور مت

ھمواره روى فھم و درك و قوه استدالل نوآموز تكیھ شود تا انباشتن حجمى سنگین از معلومات در 

  .حافظھ او

در حین بازى و تفریح و گردشھاى علمى مى توان مسائل مختلف زندگى را بھ صورتى عینى و ملموس 

  .وزان تشریح كردبراى نوآم

كودك در دوران دبستان ، آمادگى كمك و ھمكارى در زمینھ كارھاى خانھ از قبیل جمع و جور . 115

را دارد؛ در صورتى كھ با ... كردن وسایل شخصى ، تحصیلى ، اسباب بازیھا و پھن كردن سفره و

لھ را با عالقھ تمام و احترام و تشویق مسؤ ولیتھایى از طرف والدین بھ كودك واگذار شود، او محو

  .بخوبى انجام خواھد داد

دوران ھفت سالھ دوم كھ نوآموزان در این مرحلھ وارد دبستان مى شوند، بھترین موقعیت در . 116

این امر با ھمكارى مداوم والدین و پى گیریھاى مستمر مدرسھ ، . جھت آموزش آداب و اخالق است 

  .تقویت مى گردد

با برخوردى سازنده فرمھاى رفتارى و تربیتى مدرسھ را كھ در جھت تقویت والدین مى توانند . 117

اخالق و آداب اسالمى ارائھ مى گردد، بطور دقیق براى فرزندانشان تشریح نمایند و خود نمونھ اى 

عملى براى ھدایت كودكان و عادت دادن آنان بھ آداب و خصلتھاى خوب اخالقى باشند و فرمھاى 

ى مستمر پر كرده و در جھت رشد اخالقى و تربیتى فرزندانشان یار و یاور مدرسھ مربوط را با پیگیر

  .باشند



مربیان و والدین باید بھ خاطر داشتھ باشند كھ تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش ، یك عمل . 118

تدریجى است و مستلزم صبر و حوصلھ و اراده و خودسازى آنان است ، آنان نھ تنھا باید با 

ھاى فردى كودكان آشنا باشند، بلكھ باید سعى نمایند انگیزه ھاى كارھاى خالف وى را درك خصوصیت

  .كرده و راه مناسبى براى پیشگیرى از این نوع عكس العملھاى نامناسب پیدا كنند

با درك وضعیت روحى و آشنایى با انگیزه ھاى رفتارى كودكان ، مى توان مناسبترین راه تربیتى . 119

  .ورد صحیح را در مقابل آنان انتخاب كردو روش برخ

: در فرھنگ اسالمى ، یك اصل بسیار مھم تربیتى از مرحلھ كودكى تا بھ بعد مطرح است و آن . 120

رفتار والدین و مربیان با كودكان باید با حسن تفاھم . حفظ شخصیت و توجھ بھ عزت نفس كودكان است 

اشد و آنان ھمواره نقش خود را بھ عنوان نمونھ و الگو از و اعتماد و احترام بھ شخصیت آنان تواءم ب

  .یاد نبرند

  :شیوه ھاى برخورد اولیا و مربیان با كودكان باید بر اساس دو اصل مھم تنظیم شود. 121

  در نظر گرفتن سن و مراحل رشد كودكان ؛. 1

  .درك و فھم تواناییھا و آمادگیھاى كودك . 2

ت و فضاھاى مناسب فراھم شود تا آنان بتوانند، انرژى فعال خود را در باید براى كودكان امكانا. 122

جریان بازیھا و فعالیتھاى پر جنب و جوش و پرتحرك خود بھ مصرف برسانند، زیرا كودكان از عدم 

تحرك خستھ و ملول مى شوند و در نتیجھ ، حالتى عصبى پیدا مى كنند و در برخورد با دیگران بر 

  .ندارنداعصاب خویش تسلطى 

بنابراین ، والدین حتى المقدور نباید كودكان خردسال را در مسافرتھاى طوالنى در داخل ماشین 

محبوس نمایند و یا در جلسات بزرگساالن آنان را در محیطى بستھ و بھ مدت زیاد و در یك حالت معینى 

ط، تاءثیر فراوانى قرار دھند، زیرا این امر در خستگى شدید روحى و زدگى كودكان از كار و محی

  .دارد

آنھا ھمیشھ فكر مى كنند كھ خوب . تالش براى خوب بودن از خصوصیات فطرى نوجوانان است . 123

تشویق و تقویت والدین و مربیان موجب . والدین باید ھمواره این احساس را در آنان تقویت كنند. ھستند

  .رفتار آنان كمك شایانى مى كنداعتماد بھ نفس نوجوانان مى گردد و بھتر شدن   تقویت حس 

انجام مى دھد و یا چیزى را بھ دوستش مى ) مثل كمك بھ دیگران (زمانى كھ نوجوان یك عمل خوبى 

این عمل در ذھن او بھ صورت یك عادت مثبت نقش . بخشد، باید بھ رفتار او ارج نھند و تشویق نمایند

  .مھمى ایفا مى كند

عى صورت مى پذیرد كھ آنان مورد بى مھرى و نامھربانى بیش از لجبازى نوجوانان اغلب مواق. 124



حد و سخت گیریھاى نامعقول پدر و مادر قرار گیرند؛ در چنین شرایطى ، لجبازى بھ عنوان یك عكس 

  .العمل دفاعى در برابر رفتار نامعقول والدین ظاھر مى گردد

تارھاى نامعقول و نامتعادل و ناسازگارى والدین و مربیان باید سعى كنند ھمیشھ علل و عوامل رف. 125

كودكان را ریشھ یابى و تجزیھ و تحلیل نمایند تا بتوانند راه و روش درستى در برخورد با فرزندان خود 

  .اتخاذ كنند، زیرا ھیچ عملى یا عكس العملى بدون علت نیست 

  :الصھ مى شوددر دوره ابتدایى اھداف مھم مسائل تربتى و پرورشى در دو اصل زیر خ. 126

  آموزش و تقویت عادتھاى مطلوب و خوب ؛. 1

  .پیشگیرى از سرایت نمودن رفتار زشت و ناپسند ھمساالن در مدرسھ . 2

در این باره والدین مى توانند با ھمكارى واحد پرورشى مدرسھ ، كمك شایانى بھ جایگزین كردن عادات 

  .مطلوب در شخصیت نوجوان بنمایند

كودكان از طریق عمل و رفتار والدین و مربیان شكل مى گیرد و تابع ھماھنگى تربیت و ادب . 127

با پیگیرى مستمر براى ھماھنگى ھر چھ بیشتر این . بین ارزشھا و معیارھاى خانھ و مدرسھ مى باشد

دو نھاد است كھ آداب و نظم و انضباط در وجود افراد، جایگزین شده و اساس رفتار و كردارشان را 

  .شكل مى دھد در آینده

خیلى از خصلتھا و صفات بد بھ علت بى توجھى تربیتى در دوران كودكى بھ وجود مى آید؛ مثال، . 128

  .عادت كردن بھ دروغ ، ریشھ در عجز و ناتوانى و عدم اعتماد بھ نفس در دوران كودكى دارد

ز جملھ لجبازى ، كودكان معموال كمبودھاى عاطفى و روانى خود را بھ صورت ھاى مختلف ، ا. 129

از خود بروز مى دھند، تا با كودك تفاھم نباشد، ... زدن دیگران ، برخوردھاى خشن ، بھانھ گیرى و

نفوذ در وى غیر ممكن است ، ھمیشھ باید علتھا را جستجو كرد، نباید تنھا بھ صورت ظاھرى و سطحى 

كھ رفتار و عكس العملھاى آنان  با روحیات كودكان برخورد نمود، بلكھ باید بھ این نكتھ توجھ داشت

  .معلول مسائل درونى و دوران حساس ھفت سال اول زندگى است 

معموال كودكان و نوجوانان تا بدى یك عمل برایشان روشن نشود، از آن دست بردار نیستند، و . 130

نان عمال این شناخت تنھا از طریق گفتار و توضیح مربیان و والدین حاصل نمى شود، بلكھ زمانى كھ آ

در موقعیتى قرار بگیرند و خود بھ نتایج زیانھاى آن پى ببرند، بدان یقین حاصل مى كنند، بنابراین ، ھر 

  )59(. كس تا مفاسد چیزى را نداند، قدرت ترك آن را ندارد

والدین و . تشخیص لجبازى از پشتكار مشكل است ، چون ھر دو در یك شكل ظھور مى كنند. 131

  .مربیان باید دقت نمایند كھ در تشخیص این دو رفتار خطا نكنند

بیان در طول روز بھ كودكان و نوجوانان مى گویند، اھمیت كلمات و سخنانى كھ والدین و مر. 132



زیادى در شكل گرفتن شخصیت آنان دارد، مثال، جملھ ھاى محبت آمیز ھمراه با احترام ، اھمیت بسیار 

مرد شده ((،))تو دیگر بزرگ شده اى:((عزت نفس آنان دارد؛ ھمچنین جمالتى چون   در تقویت حس 

او را وادار مى كند كھ با تالش مثبت خود، این باور را براى ))م شده اىخان((یا))آقا شده اى((و))اى

  .شما ثابت كند

  )60(... ھیچ كودكى با اخالق و خصلتھاى بد بھ دنیا نمى آیدكل مولود یولد على الفطره . 133

  .كج خلقى و لجبازى و خودسرى و بھانھ جویى را نمى توان خصوصیت ذاتى كودكان بھ شمار آورد

 بنابراین ، كودكان اصالح پذیرند و شخصیت شان در طول دوران زندگى در خانھ و مدرسھ شكل مى

گیرد و سھل انگارى ، بھانھ جویى و خود محورى آنان نتیجھ برخورد نادرست و نامناسبى است كھ 

  .والدین و اطرافیان در دوران اولیھ زندگى با او داشتھ اند

در  -تسلیم نشدن و نشان دادن خونسردى و صبر و بردبارى در مقابل بھانھ جوییھاى كودكان . 134

وسیلھ و تاكتیكى براى دستیابى بھ خواستھ ھایى باشد كھ شما با آن مخالف صورتى كھ این بھانھ جوییھا 

ھستید، بھ او مى فھماند كھ شما بھ این گونھ عكس العملھا اھمیت نمى دھید و او بزودى خستھ مى شود 

رفتارش را كم كم عوض مى كند و مى فھمد كھ بھانھ جویى عادت خوبى براى رسیدن بھ خواستھ ھایش 

  .نیست 

فرزندان با نگاه بھ سیماى ما و با شنیدن نحوه گفتار و در خواست ما و حتى از آھنگ كالم ما . 135

بسرعت تشخیص مى دھند كھ آیا موظف بھ اجراى دستورات ما ھستند یا این كھ مى توانند از انجام آن 

  .شانھ خالى كنند

افرمانى وادار مى كنند، مثال، ھنگام مربیان و والدین گاھى اوقات بطور ناخودآگاه كودكان را بھ ن. 136

طرح خواستھ ھاى خود بھ جاى قاطعیت و محكم سخن گفتن بھ خواھش و تمنا، یا تھدید، یا حتى قبول 

خواستھ ھاى كودك و یا دادن وعده و وعید و یا واسطھ قرار دادن دیگران متوسل مى شوند و از این 

  .نافرمانى كرداحساس ، كودك بھ این نتیجھ مى رسد كھ مى توان 

والدین و مربیان باید توجھ داشتھ باشند كھ تقاضاھا و درخواستھایشان از كودكان و نوجوانان را . 137

چگونگى گفتار و آھنگ صداى والدین . بھ صورتى جدى و قاطع و در عین محبت و احترام مطرح كنند

د، چون این كار، سبب نافرمانى و و شكل رفتار و برخورد آنان نباید با سستى و بى اعتمادى ھمراه باش

  .تمرد كودكان و نوجوانان خواھد شد

اولیا و مربیان باید بھ شخصیت كودك ، احترام بگذراند و با رفتارى مؤ دبانھ شرایط زیر را در . 138

  :برخورد با كودكان و نوجوانان خود در نظر بگیرند

  .بھ نیكویى و مالطفت با وى صحبت كنند. 1



  .آرامش خود را در مقابل بھانھ جوییھا و سخنان بى مورد او حفظ كنندخونسردى و . 2

  .بھ حرفھاى او گوش فرا دھند) بدون ایجاد ترس و دلھره و تحقیر نمودن (با ادب و مھربانى . 3

 .شرایط سنى و مقتضیات روحى و روانى او را در نظر بگیرند. 4

 

 

 

  

  

یابى كنند و بدانند كھ ادب و احترام گذاشتن بھ شخصیت  انگیزه ھا و علت كارھاى خالف او را ریشھ. 5

كودكان و نوجوانان بھ این معنا نیست كھ والدین و مربیان در برابر تمام خواستھ ھا و تقاضاھاى آنان 

  .تسلیم و بى اراده باشند، بلكھ باید در عین ادب ، خیلى محكم و قاطع راھنمایى كنند

  :از فرزندان خود دارند، باید نكات زیر را در نظر بگیرند ھنگامى كھ والدین تقاضاھایى. 139

  .از خشونت و دادزدن و عصبانیت بپرھیزند. 1

  .درخواستھایشان باید واضح ، قاطع و ھمراه با محبت و مھربانى صورت گیرد. 2

  .نباید بھ صورت خواھش و تمنا و با شفیع قرار دادن دیگرى انجام گیرد. 3

  .ظھار روحیھ نیازمندى نباشدبا وعده و وعید و ا. 4

  .در خور توان و قدرت و درك آنان باشد. 5

  .زمینھ انجام كار براى آنان فراھم باشد. 6

  .در ھنگام اشتغال بھ درس و یا سرگرم بودن بھ بازى و یا كار دیگرى نباشد. 7

  .))خالف موازین اخالقى و عقلى و شرعى نباشد. 8

  .ز طرف خانھ یا مدرسھ ممنوع شده ، نباشددر خواست در مورد كارھایى كھ ا. 9

از تھدید، چھ واقعى و چھ دروغین استفاده نشود، زیرا تھدیدھاى غیر واقعى بعدا كودك را . 10

  .دروغگو باز خواھد آورد

والدین و مربیان نباید فورا با مشاھده رفتار خالف كودكان و نوجوانان متوسل بھ تنبیھ و اعمال خشونت 

را آنان بھ علت ترس ، ممكن است بھ دروغگویى پناه ببرند و روحیھ اى زبون و خجل و آمیز شوند، زی

  .شكستھ پیدا كنند

 



والدین باید ھمواره رفتارى جدى ، قاطع ، عاقالنھ و عادالنھ و منطبق بر ضوابط شرعى و عقلى . 140

  .از خود نشان دھند

ف ، باعث مى شود كھ كودك از ترس ، رفتار خشن و تنبیھ بدنى بھ ھنگام مشاھده اعمال خال. 141

حالتى حق بھ جانب گرفتھ و متوسل بھ دروغ شود و تا زمانى كھ خردسال است عكس العمل چندانى از 

خود نشان ندھد، ولى بعدا كھ بزرگ شد، ممكن است تحت تاءثیر رفتارھاى گذشتھ والدین با آنان قطع 

یرا رفتارھاى خشونت آمیز گذشتھ قلب او را جریحھ رابطھ كند و زندگى خود را از آنان جدا نماید، ز

  .دار كرده و روحش را بیمار ساختھ است 

كم تحملى و عصبانیت در برابر پرخاشگریھاى كودكان و نوجوانان و توسل بھ خشونت در برابر . 142

ز خانواده این گونھ برخورد با آنان سبب فاصلھ گرفتن آنان ا. آنان از زیانبارترین راھھاى تربیت است 

و ایجاد روحیھ اى تجاوزكارانھ در زندگى آنان مى گردد و در نتیجھ ممكن است در مقابل ھر پیشنھادى 

كھ با مھر و محبت بھ آنان داده شود، حتى اگر از سوى افراد بیگانھ سود جو و غرض ورز باشد 

  .سرفرود آورده و بھ سادگى تسلیم خواستھ ھاى آنان شوند

حس اعتماد بھ نفس آنان در   ودكان و نوجوانان با كلمات محبت آمیز و افزایش تقویت روحى ك. 143

  .موقعیتھاى دشوار زندگى ، آنان را امیدوار كرده و در انجام كارھایشان موفق مى گرداند

با ابراز حسن ظن و مھر و محبت و ایجاد موقعیت ھایى براى تفكر است كھ كودكان و نوجوانان . 144

دیگران بھ ارزیابى رفتار و تواناییھاى خود مى پردازند و از راه مقایسھ خود با نمونھ ھاى در ارتباط با 

  .مثبت یا منفى در جھت مثبت ھدایت مى یابند

مربیان و والدین با بھره گیرى از موقعیتھاى حساس زندگى و با بھ وجود آوردن شرایط مناسب و 

ب از میان ھمساالن بھ ھدایت و ارشاد كودكان و مساعد مانند زمینھ سازى براى انتخاب دوستان خو

  .نوجوانان بپردازند

نباید فرزندان بزرگتر را بھ خاطر فرزندان خردسال كھ رفتارى شیرین و دوست داشتنى دارند، . 145

بھ بھانھ این كھ آنان بزرگترند و این كودك ، خردسال است  -سرزنش كرد و در انجام خواستھ ھاى آنان 

د چرا كھ این عمل موجب بروز اختالف و حسادت بین كودكان و از دست رفتن اعتماد تعلل ورزی -

  .فرزند بزرگتر نسبت بھ والدین خواھد شد

بزرگترھا مى توانند با كمك گرفتن از بازى بھ راحتى كودكان را بھ فرمانبردارى وادار كنند و با . 146

برقرار كنند و مقاومت آنان را در مقابل خواستھ ھمبازى شدن و اجراى نقشھاى مختلف ، با آنان ارتباط 

ھاى خود از بین ببرند، استفاده از جریان بازى و ورزش در تربیت و پرورش خردساالن بسیار مؤ ثر 

  .است 



خوش خلقى و شوخ طبعى و تعریف كردن قصھ ھاى جالب و ایجاد شور و شوق در بازى ، . 147

  .ودكان فراھم مى كندزمینھ نفوذ مربیان خوب را در عمق روح ك

در صورتى كھ در جھت رشد زمینھ ھاى اخالقى كودك باشد، یكى از روشھاى ))تشویق كردن.((148

خوب تربیتى است ، ولى استفاده مكرر و نابجا از این شیوه ، سبب رشد خصلتھاى منفى مى شود، بھ 

یشھ میل بھ تظاھر و طورى كھ كودك ھمواره احساس برترى خاص نسبت بھ دیگران پیدا كرده و ھم

  .استثنایى بودن و مستحق بودن براى دریافت جایزه را در سر مى پروراند

برخى از پدران سعى دارند كھ وظایف خود را نسبت بھ تربیت كودك بر عھده ھمسر خود قرار . 149

 دھند و ھمواره عقیده دارند كھ كار با كودك ، مستلزم بیكار بودن و تحمل دردسرھا و صرف دقت

مثال كار یا درس دارند و از طرفى ، تصور مى . (بسیارى است كھ این با اشتغاالت آنان سازگار نیست 

اینان وظایف و حقوق فرزندان را نسبت بھ !) كنند آینده خودشان مھمتر از وقت گذرانى با كودكان است 

  )61(. خود فراموش كرده اند

والدین اگر با فرزندان خود ارتباطى عاطفى برقرار كنند و بھ خواستھ ھاى منطقى آنان توجھ . 150

نونات قلبى خود را نزد والدینشان بازگو خواھند كرد از سوى داشتھ باشند، آنان ھم بطور طبیعى مك

دیگر جدى نگرفتن كودكان و مسخره كردن رفتار آنان سبب قطع ارتباط عاطفى بین والدین و 

  .فرزندانشان مى شود

والدین در ھنگام حضور در بین فرزندان ، باید ادب و احترام را بطور كامل رعایت نمایند و نباید . 151

تباط با فرزندان خود كارى كنند كھ آنان خود را از والدین بیگانھ تصور كند و در پى جلب توجھ و در ار

  .دوستى دیگران برآیند

رفتار كودكان و نوجوانان متكى بر معیارھا و موازین اخالقى و تربیتى خاصى است كھ والدین . 152

اگر آنان رفتارى . ندگى ، اعمال مى نمایندبطور آگاھانھ و یا ناآگاھانھ در ارتباط با فرزندانشان در ز

منطقى و مبتنى بر ارزشھاى ثابت و استوار داشتھ باشند، كودك و نوجوان چگونھ زیستن را خواھد 

آموخت ولى اگر روحیھ اى متزلزل و رفتارى غیر منطقى و ناھماھنگ داشتھ باشند، سبب خواھند شد 

استھ ھاى خود را رمز موفقیت خود بداند؛ طبیعى كھ كودك و نوجوان ، پافشارى و سماجت براى خو

است كھ این گونھ والدین نمى توانند در مقابل خواستھ ھاى فرزندانشان جواب منفى بدھند و در نتیجھ 

  .آنان را افرادى پر توقع بار مى آورند

ارتباط كودكان و نوجوانان با دقت و حساسیت خاصى كھ دارند رفتار و كردار خود را بر مبناى . 153

در خانواده ھایى كھ ھمھ ھم و غم والدین فراھم كردن امكانات . ویژه پدر و مادر با آنان تنظیم مى كنند

رفاھى و مصرفى و خواستھ ھاى غیر منطقى فرزندان است و ھر خواستھ اى بدون چون و چرا بھ 



ا سعى و تالششان بر این بار مى آیند، زیرا والدین ، تنھ))لوس((مورد اجرا گذارده مى شود، فرزندان ،

بوده است كھ وسایل راحتى و آسایش آنان را فراھم آورند و بدون این كھ بگذارند آنھا با واقعیتھا و 

محرومیتھاى طبیعى آشنا شوند، خود ھمھ كارھاى آنان را انجام مى دھند؛ در این صورت خانھ مكان 

  .كودكان و توقعات غیر منطقى آنان  مناسبى مى شود براى رشد فزاینده خود پرستى و خود خواھى

تقاضا و درخواستھاى والدین از نوجوانان باید بر مبناى ترغیب و تشویق كارھاى خوب او و . 154

این گرایش درونى بدون استثنا در . شكوفا كردن گرایش درونى وى نسبت بھ خوب بودن تنظیم گردد

این ابزار تربیتى ، خود را طورى بھ نوجوان نزدیك والدین باید با استفاده از . تمامى افراد وجود دارد

كنند و رابطھ دوستانھ و صمیمانھ اى با او داشتھ باشند و در حدى نوجوان را بھ فعالیتھاى مثبت علمى و 

دینى و اجتماعى سوق دھند كھ موجب خستگى و كسالت روحى وى نشوند و ھرگز با فشارھاى 

  .ادى وادار نكنندمستبدانھ ، او را بھ انجام كارھاى عب

اگر خانواده ھا و والدین با معیارھاى صحیح اسالمى و اصول اخالقى ثابت و استوار، با كودكان . 155

و نوجوانان برخورد نمایند، بدین وسیلھ آنان را یارى مى دھند كھ چگونھ در اجتماع و در موقعیتھاى 

  .مختلف ، موضع گیریھاى مناسبى داشتھ باشند

ید بطور طبیعى و منطقى و با مراقبت الزم اجازه دھند فرزندانشان با سایر كودكان رفت والدین با. 156

البتھ در این مورد . و آمد داشتھ باشند تا خود را بھ دور از ھر گونھ خیالبافى و بزرگنمایى ارزیابى كنند

  .باید ھمساالن خوب و خانواده ھاى مؤ من مورد توجھ باشند

دھید تا تصورى حقیقى و واقعى از نقاط ضعف و قوت خود داشتھ باشند و  بھ كودكان خود یارى. 157

  .ھرگز خود را فردى بى نظیر و استثنایى تصور نكنند

اگر شرایط زیستى و روابط اخالقى در خانواده متعادل باشد، كودك سعى مى كند در حد توان بر . 158

بیعى كودك باشند، بلكھ باید از دخالت كردن مشكالت خویش فائق آید والدین نباید برطرف كننده موانع ط

در موقعیتھاى نابھ جا خوددارى كنند و بگذراند او خود بھ تنھایى یاد بگیرد كھ چگونھ با شرایط 

ناخوشایند رو بھ رو شود و كودك درست ، زمانى مى تواند عكس العمل طبیعى از خود نشان دھد كھ از 

  .حمایت شما برخورد نباشد

سعى كنند شخصیت فرزندانشان را مستقل بار آورند و طورى كارھاى آنان را جھت دھند والدین . 159

كھ بتوانند روى پاى خود بایستند، زیرا فردى كھ اعتماد بھ نفس پیدا كند، بمراتب از شخصى كھ وابستھ 

  .است خوشحالتر است 

قابل دیدگان نوجوانان والدین و مربیان باید موضع گیریھاى خود را در طرفدارى از حق در م. 160

حفظ كنند و ھیچ وقت كوتاه نیایند و پابر جا و محكم بایستند و از حق حمایت كنند و روحیھ اى 



  .واقعگرایانھ و منصفانھ از خود نشان دھند تا آنان در عمل با این مسائل آشنا شده و یاد بگیرند

قاید مخالف خصلت پسندیده اى است والدین در عمل بھ كودكان نشان دھند كھ بردبارى و تحمل ع. 161

و خود عمال نشان دھند كھ مى توانند عقاید دیگران را تحمل نمایند و با ایجاد جوى سالم ، و آزاد براى 

ارائھ عقاید موافق و با پرداختن بھ بحث و تبادل نظر مى توانند قوه تفكر و استدالل كودكان و نوجوانان 

  .را تقویت نمایند

آنان بیاموزند كھ در صورت پى بردن بھ اشتباه خویش با شجاعت آن را بپذیرند و در باید در عمل بھ 

  .نمایند و زود از كوره در نروند  اصالح و تعالى افكار و اخالق خویش تالش 

ھمیشھ نباید پاسخ سؤ االت را بھ فوریت و بھ صورت كامال سھل و آسان بھ دانش آموز ارائھ داد، . 162

ید بھ صورتى بیان كرد و شرایط را بھ گونھ اى ایجاد نمود كھ دانش آموز بھ اندیشھ و بلكھ مطالب را با

  .تفكر واداشتھ شود و خود بھ راحتى جواب سؤ ال خود را پیدا كند

در مدرسھ بعضى از مربیان و معلمان ، تنھا وظیفھ و رسالت خود را در این مى بینند كھ در . 163

. شك و بى روح و بطور یكجانبھ مطالبى را بھ شاگرد دیكتھ كنندكالس ، حاضر شوند و در فضایى خ

این معلمان و مربیان در نیافتھ اند كھ روح انسانى چھ پیچیدگیھاى روانى ، عاطفى و احساسى در ارتباط 

با رشد و دریافت ذھنى دارد و مادامى كھ شوق و انگیزه براى فراگیرى مطلبى ، موجود نباشد، مطالب 

رفتار آشفتھ و برنامھ ریزى نشده و بى ضابطھ اینان باعث مى گردد . جایگزین نمى گردددر ذھن آنان 

كھ بسیارى از استعدادھا و سرمایھ ھاى بالقوه كشور از رشد و شكوفایى بھ پژمردگى گرویده و از 

  .رسیدن بھ كمال علمى و اخالقى محروم گردند

  نكات الزم كاربردى در كار با كودك و نوجوان

  .تن صبر و حوصلھ ، صعھ صدر و عشق و عالقھ بھ كارداش. 1

  .خودآگاھى نسبت بھ افكار و احساسات خویش نسبت بھ كودك و انتظاراتى كھ از او داریم . 2

  .روانى ھر مرحلھ  -داشتن آگاھى كافى نسبت بھ كودك و مراحل رشد او و ویژگیھاى زیستى . 3

  .ختلف كودك داشتن ثبات عاطفى در ارتباط با حالتھاى م. 4

  .توجھ بھ تفاوتھا و تواناییھاى فردى و مقایسھ نكردن كودكان با یكدیگر. 5

توجھ بھ این كھ ھرگز نخواھیم كھ كودك تمام دستورات ما را اجرا كند، بلكھ در این خصوص ، . 6

مایى ظرفیتھا و موقعیتھاى وى را در نظر داشتھ باشیم و بھ گونھ اى غیر مستقیم او را ارشاد و راھن

  .كنیم 

سعى كنیم فضایى مطمئن و محبت آمیز براى او ایجاد كنیم و با رازدارى ، اعتماد او را بھ خود جلب . 7

  .نماییم 



عدالت و مساوات را در ارتباط با آنان رعایت كرده و تحت تاءثیر ویژگیھاى خاص كودكان عمل . 8

  .نكنیم 

و در این رابطھ ھرگز كلمات درشت و گزنده بھ زبان خطاى كودكان را با دلیل و استدالل تذكر دھیم . 9

  .نیاوریم 

فضایى اطمینان بخش ایجاد كنیم تا كودكان بتوانند بطور آزاد احساسات و عواطف خود را ابراز . 10

  .نمایند

  .خواستھ ھاى خود را بھ طور واضح و منطقى و با دلیل از كودك طلب كنیم . 11

روانى كودك توجھ داشتھ باشیم و بدانیم كھ در چھ زمانى ، چھ  بھ موقعیتھا و شرایط روحى و. 12

  .كارى را از او بخواھیم و در خواستھ ھایمان عجلھ و شتاب نكنیم 

نسبت بھ خواستھ ھاى كودك ، حساس و دقیق باشیم ، مشكالت وى را در نظر بگیریم و بھ طرز . 13

  .منطقى او را ھدایت كنیم 

الگوھاى تربیتى بین پدر و مادر در خانھ ، و مربى و معلم در مدرسھ ، باید در روشھا و ارائھ . 14

  .وحدت و ھماھنگى حاكم باشد، تا از اضطراب كودك كاستھ شده و ثابت عاطفى او تقویت و تثبیت گردد

در كار با كودكان باید از خشونت و تعصب پرھیز نماییم و از زدن برچسبھاى نامعقول بھ آنھا . 15

  . خوددارى كنیم

بھترین روش رشد شخصیت و پرورش خصلتھاى نیكو در كودكان احترام گذاردن بھ آنھا و تشویق . 16

  .و ترغیب كردن آنان در این زمینھ ھاست 

  .از تنبیھ بدنى ، سرزنش كردن و شرمگین ساختن كودك در پیش دیگران جدا خوددارى كنیم . 17

  .مساالنش او را مسخره نكنیم ھرگز سخن او را قطع نكنیم و در جمع و بین ھ. 18

در مقابل پرسشھاى كودكان ، صراحت لھجھ ، صداقت در گفتار و وضوح و سادگى و كوتاه بودن . 19

  .پاسخ را از یاد نبریم 

روحیھ و حالت و ویژگیھاى كودكان را بشناسیم و با ھر كودكى مطابق روحیھ و تمایالت درونى . 20

  .او رفتار نماییم 

ان را در انجام كارھاى شخصى و مسائلى كھ مربوط بھ آنان است یارى دھیم و با باید كودك. 21

  .ھمكارى و مشاركت ، آنان را بھ انجام كارھایشان ترغیب كنیم 

انجام ھر گونھ برنامھ برنامھ پرورشى ، باید منطبق بر نیازھا و خواستھ ھاى عاطفى و روحى و . 22

واقع شود؛ در غیر این صورت ارائھ ھر برنامھ اى انگیزه سطح ھوشى و سنى كودكان باشد تا مؤ ثر 

  .اى در كودكان بھ وجود نمى آورد



تا آنجا كھ ممكن است درخواستھا و تقاضاھاى خود را از كودكان بھ صورت غیر مستقیم و با . 23

  .طرح سؤ ال عنوان نماییم 

ندھیم و او را از بھترین در گیر و دار بازى و جنب و جوش كودكان ، ھیچگاه بھ او دستور . 24

  .موقعیت عاطفى و احساسى كھ در بین جمع پیدا كرده محروم نكنیم 

زمینھ ھاى برخورد و تماس با كودكان ، سرشار از شادى و ابراز محبت باشد و در گفتگوھاى . 25

شما خانوادگى اوضاع را طورى فراھم كنیم كھ كودك ھمھ مكنونات قلبى و درونى خود را اظھار كند و 

  .با انگیزه ھاى درونى وى آشنایى پیدا كنید

در زمینھ آموزش ، والدین و مربیان باید بھ گونھ اى ظریف و دقیق كودك را راھنمایى كنند و با . 26

انجام پرسشھا بطور طبیعى ، وى را در كشف موضوع و پاسخ مطالب ، ھدایت كنند تا با كمك و 

  .راھنمایى شما بھ مطالب صحیح دست یابد

  .كودكان را در برقرارى ارتباط با ھمساالن خوب یارى دھید. 28

با رفتار و اعمال و موضع گیریھاى صحیح در بین خانواده و طرح مسائل مختلف باید توضیح داد . 29

  .دھند  كھ كودكان كارھاى خوب را از بد تشخیص 

صورت مى گیرد و پیوستھ كودكانى كھ تنبیھ بدنى مى شوند و با آنان برخوردھاى خشن و سخت . 30

از سوى والدین تحت فشار و كنترل قرار مى گیرند، در زندگى دچار فشار روحى و احساسى ناامنى 

ھستند، آنان ترسو مى شوند و زود تسلیم مى گردند و قدرت حرف زدن و بیان واضح مطالب خود را 

  .ندارند و در بزرگسالى علیھ ھر قدرتى طغیان مى كنند

مربیان توجھ داشتھ باشند كھ اگر كودك خطایى یا اشتباھى مرتكب شده ، باید بھ گونھ اى  والدین و. 31

واكنش نامطلوبى از شما ببیند و اگر ھیچ گونھ عكس العملى مشاھده نكند، تصور مى كند كھ عمل او 

  .بطور ضمنى تاءیید شده است 

خواستھ ھاى آنان باید توجھ شود، ولى از  باید بدانیم كھ كودكان در ھفت سال اول كامال آزادند و بھ. 32

ھفت سال دوم بھ بعد كھ وارد دبستان مى شوند، حتما باید تحت انضباطى قاطع و بدون سختگیرى قرار 

  .گیرند و با پى گیریھاى مستمر در انجام تكالیف و رعایت نظم و انضباط، یارى داده شوند

بستان بنانھاده مى شود كھ با پیگیرى خانواده ھا و پایھ و اساس آداب و سنن اسالمى ، در دوره د. 33

رعایت آن در منزل و مدرسھ ، موجب كسب عادتھاى مطلوب در مرحلھ شكل گیرى شخصیت 

  .اجتماعى كودكان خواھد بود

والدین در عین اظھار مھر و محبت بھ فرزندانشان در مواقعى كھ نوجوانان خواستھ ھاى غیر . 34

ى و جنجال آفرینى مى خواھند بھ ھر قیمتى كھ شده ، خواستھ ھاى خود را منطقى دارند و با لجباز



را پیشھ خود سازند و با ایجاد شرایط طبیعى بھ او یاد  -و گاھى سكوت  -عملى كنند، صبر و بردبارى 

  .دھند كھ ممكن است انسان در زندگى با ناكامیھا و عدم موفقیتھایى رو بھ رو شود

یم از دوره ابتدایى در دبستان آغاز مى شود قبل از ھفت سالگى نباید كودك مرحلھ آموزشھاى مستق. 35

او باید در این مرحلھ ، در . را تحت آموزش برنامھ ھاى نظم و انضباط و یا آداب و سنن سخت قرار داد

  .خانھ احساس راحتى و آزادى و امنیت بكند

ھاى مطلوب ، ارائھ الگو و نمونھ شرط اساسى در دوره ابتدایى براى آموزش انضباط و رفتار. 36

  .مناسب در خانھ و مدرسھ است و این با روش و برخوردى ھماھنگ امكان پذیر است 

والدین در مواقعى كھ اختالفى بین فرزندان بروز مى كند، با رعایت عدل و انصاف و با صراحت . 37

  .سازندو قاطعیت و در عین حال با مھر و محبت ، آنان را بھ وظایفشان آشنا 

در مواد الزم بھ جاى تنبیھ بدنى و پرخاشگرى نسبت بھ كودك خطاكار، باید با خونسردى و . 38

تماشاى تلویزیون ، خرید اسباب بازى و یا رفتن : قاطعیت ، او را از خواستھ ھا و عالقھ ھایش از قبیل 

  .بھ گردش ، محروم ساخت 

و خودسازى ، چنانچھ فرزندشان مرتكب كار متاءسفانھ بعضى از والدین بھ علت عدم تزكیھ . 39

نادرستى بشود، نمى توانند جلو خودشان را بگیرند و خشم خود را فرو برند و حتى بدون فكر و تاءمل 

بى درنگ بھ تنبیھ بدنى او اقدام مى كنند و با خشم بر سر كودك فراید مى كشند و بھ عوارض و آثار 

حال . كودك و رفتار آینده او باقى مى گذارند توجھى نمى كنندنامطلوبى كھ این شیوه برخورد در وجود 

  .آن كھ كودك بھ غلط و یا خطا بودن بسیارى از اعمالى كھ مرتكب مى شود آگاھى چندانى ندارد

براى باز داشتن كودك از رفتار نامطلوب باید موقعیت و شرایط بھ گونھ اى فراھم شود كھ پس از . 40

پاداشى دریافت نكند؛ بھ عبارات دیگر، مورد تشویق قرار نگیرد و نسبت بھ  انجام ھر رفتار نادرست ،

  .عمل و رفتار او اھمیت و حساسیتى نشان داده نشود و در آن موقعیت بھ او اعتنا نشود

  چند توصیھ مھم در امر تعلیم و تربیت

  .در كار تربیتى برنامھ داشتھ باشید. 1

  .نكنید كودكان را بھ شكل غلط با ھم مقایسھ. 2

  .عدالت را بین فرزندان رعایت كنید. 3

  .در رفتارھاى خود نسبت بھ كودكان مھربان ، قاطع ، مستقل و استوار باشید. 4

  .درباره ارزش مستقل بودن و روى پاى خود ایستادن ، نمونھ ھایى بھ كودكان ارائھ دھید. 5

  .وزیدبا صبر و تفكر، تاءمل در گرفتار را بھ فرزندان خود، بیام. 6

  .بھ فرزند خود كمك كنید تا خود را بھتر درك كند و از تحقیر دیگران بپرھیزد. 7



با طرح سؤ االت مناسب و بحثھاى گوناگون كودكان را بھ تفكر و تعقل و اظھار نظر وادار سازید و . 8

  .سعى كنید بطور طبیعى آنان در معرض اندیشیدن و تصمیم گرفتن قرار گیرند

كار ناپسند كودكان ناراحت ھستید، سؤ ال كردن و توضیح خواستن در این باره  ھنگامى كھ از. 9

با حفظ خونسردى بطور غیر مستقیم و در فرصت و موقعیت مناسبى مى توانید بھ . تاءثیر مثبتى دارد

  .طرح چنین سؤ االتى بپردازید

  .كنترل كودك بھ معناى محدود كردن عرصھ فعالیت و جنب و جوش او نیست . 10

در مقابل مشكالت و رفتارھاى بد دیگران با حفظ خونسردى ، مقاومت نشان دھد تا كودك نیز یاد . 11

  .بگیرد كھ در برخورد بانامالیمات بردبارى و ایستادگى نشان دھد

ھنگام نصیحت و راھنمایى كردن از اعمال روش تحكیم آمیز خوددارى كنید و ھرگز با شیوه ھاى . 12

  .نش ، طعنھ و تمسخر بھ امر و نھى نپردازیدتھدید، تحقیر، سرز

در رفتار با كودكان موقعیت سنى ، شرایط زیستى ، ویژگیھاى روحى و احساسى و مراحل رشد . 13

  .ذھنى آنان را در نظر بگیرید و بھ كودكان با رعایت سن و ظرفیتشان مسؤ ولیت بدھید

   )62(. صمیمى و پر مھر و محبت است  باید بدانید كھ تربیت خوب ، میوه خانواده اى خوب و. 14

ن در ارتباط با دیگران از ضروریات است و باید تقویت اعتماد بھ نفس و احساس حسن ظن كودكا. 15

 .با ابراز و مھر و محبتھاى بجا، زمینھ حرف شنوى را در كودكان فراھم كنیم 
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  ).49  ص 

؛ ما پیش از )25انبیا آیھ (و ما ارسلنا من قبلك من رسول اال نوحى الیھ انھ ال الھ اال انا فاعبدون  -28

تو ھیچ پیامبرى را تفرستادیم ، جز آن كھ بھ او وحى كردیم كھ جز من خدایى نیست ؛ پس مرا 

  !بپرستید

ین كلمھ ال الھ اال هللا زیاد شنیده شده و در موقعیتھاى مختلف ، چون تشییع جنازه و یا حتى در ا -29

ھمچنین از نظر روانى در اثر تكرار و شنیدن . مواقعى كھ افراد، عصبانى ھستند تكرار مى شود

تبخش و زیاد، این كلمھ عادى شده ، بطورى كھ دیگر ھیچ گاه بھ معنا و مفھوم عمیق آن و نقش حیا

  .مؤ ثر آن در زندگى توجھى نمى شود

توحید نھ تنھا یك نوع بحص ذھنى است ، بلكھ بھ عنوان زیربناى عمل و رفتار، تصمیم و اراده و 

مالك ارزشھاى اخالقى و انسانى مطرح است ، نقش توحید را در سر و وضع و رفتار و عمل ، نگاه 

  .مشاھده كرد و در روابط فردى و اجتماعى مى توان  و احساس 

كھ در بر خورد دو انسان و ... توحید نھ تنھا در بحثھاى طوالنى كالمى و فلسفى صرف مطرح است 

طرح دوستى آن دو در شیوه راه رفتن یك فرد در كوچھ و خیابان ، در شركت كردن افراد در یك 

با كودكان و  گفتگو با یكدیگر، در بین ھمكاران و ھم مباحثھ اى ھا و ھمچنین برخورد  مجلس 

زیردستان در خانواده و حتى در نشستن بر سر یك سفره ، بھ سادگى مى توان حضور توحید را بھ 

در (چشم دید و در نخستین نگاه مى توان تشخیص داد كھ در این محیط، توحید حكم مى كند یا شرك 

ز شرك حاضر است ، بنابراین ، ھر جا كھ اثرى از توحید نباشد، بى شك مرتبھ اى ا) انوع مختلفش 

  .زیرا این دو با ھم نقیضند، ممكن نیست ھر دو باشند و ممكن نیست ھیچ كدام نباشند

عظم الخالق فى انفسھم فصغر مادونھ فى اعینھم ؛ آفریدگار در وجودشان بزرگ جلوه مى كند و  -30

  ).نھج البالغھ ، خطبھ متقین . (غیر خداوند در نظرشان كوچك مى نماید

فان اردت العلم فاطلب اوال فى نفسك : ... فى الجواب عنوان البصرى ) علیھ السالم (لصادق قال ا -31

یا اباعبدهللا ، ما حقیقة : ، قال العنوان ))حقیقتھ العبودیھ ، واطلب العلم باستعمالھ و استفھم هللا یفھمك 

ا خولھ هللا ملكا، الن العبید الیكون ان ال یرى العبد لنفسھ فیم: ثالثھ اشیاء): علیھ السالم (العبودیھ ؟ قال 

لھم ملك یرون المال مال هللا یضعونھ حیث امرھم هللا بھ ؛ و با یدبر العبد لنفسھ تدبیرا، و جملھ اشتغالھ 

فیما امره تعالى بھ او نھاه عنھ ، فاذا لم یرالعبد لنفسھ فیما خولھ هللا تعالى ملكا ھان علیھ االنفاق فیما 

ن ینفق فیھ ، و اذا فوض العبد تدبیر نفسھ على مدبره ھان علیھ مصائب الدنیا و اذا امره هللا تعالى ا

اشتغل العبد بما امره هللا تعالى و نھاه ال یتفرغ منھما الى المراء و المباھاة مع الناس ، فاذا اكرم هللا 

ا و تفاخرا، و ال یطلب ما العبد بھذه ثالثھ ھان علیھ الدنیا، و ابلیس ، و الخلق ، و ال یطلب الدنیا تكاثر



، 224، ص 1بحار، ج ...)) (عند الناس عزا و علوا، و ال یدع ایامھ باطال فھذا اول درجھ التقوى 
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سى كھ مى خواھد ھدایتش كند مى افكند، نزد ماست آموختنى نیست ، بلكھ نورى است كھ خدا بر دل ك

پس اگر خواستى از چنین دانشى بھره مند گردى در آغاز باید حقیقت بندگى را در خود طلب كنى و 

  .دانش را با بھ كار بستن آن طالب باشى و از خدا در خواست فھم كنى تا خداوند بھ تو بفھماند

  یا ابا عبدهللا حقیقت بندگى در چیست ؟ -

  :چیز است  در سھ -

آن كھ بنده خدا در تمام آنچھ كھ خداى تعالى در اختیار وى قرار داده است مالكیتى براى خود نبیند، . 1

زیرا بندگان حقیقى ، مالك ھیچ چیز نمى شوند، مال را مال خدا مى بینند و ھر جا كھ خداى تعالى 

  .دستورشان فرموده ، قرار مى دھند

  .رى نداشتھ باشدآن كھ بنده براى خودش تدبی. 2

و ھمھ مشغولیتھاى وى در اطاعت از اوامر و نواھى خدا باشد، پس ھنگامى كھ بنده در داده ھاى . 3

الھى براى خود مالكیتى نبیند، انفاق براى او آسان مى شود و ھرگاه بنده اى تدبیر امور خود را بھ 

بنده اى بھ آنچھ خداى تعالى امر و  واگذار كرد، مصیبتھاى دنیا بر او آسان مى شود و ھرگاه  مدبرش 
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